
Magyar Úszó Szövetség 2023 évi bajnokságok 

OB rendezési pályázati kiírás – tervezet 

1. Pályázható események: a pontos időpontokat az edzőbizottság által előkészített OB 

naptár tervezet határozza meg, mely adott év megelőzendő ősz folyamán kerül 

meghirdetésre.  

 

a) Országos Felnőtt Bajnokság – 4nap – szerda-szombat – 350-400 versenyző - OPEN 

b) Országos Ifjúsági Bajnokság – 4nap – szerda-szombat – 350 versenyző – 18év és fiatalabbak 

c) Országos Serdülő Bajnokság – 4nap – szerda-szombat – 400 versenyző – 16-17év és 

fiatalabbak 

d) Országos Gyermek Bajnokság – 4nap – szerda-szombat – 480-500 versenyző – 13-14 és 

fiatalabbak 

e) Országos Cápa Bajnokság – 4nap – szerda-szombat – kb 500 versenyző – 11-12évesek 

f) Országos Korosztályos Rövidpályás Bajnokság – 25m-es medence -  4nap – szerda-szombat 

– 500-600 versenyző  

g) Országos Rövidpályás Bajnokság – 25m-es medence -  4nap – szerda-szombat – 480-500 

versenyző - OPEN 

j) Országos Hosszútávúszó Medencés Bajnokság - 3 nap, nyitott medencében is lehetséges – 

péntek-vasárnap – 250-300 versenyző 11 év és idősebbek 

 

2. Események időpontjai: A pályázatra meghirdetett Országos Bajnokságok tárgyévi 

időpontjait a MÚSZ Elnöksége az éves Országos Bajnoki kiírásokban teszi közzé. 

3. Pályázat benyújtására jogosultak: a MUSZ tagszervezetei. Benyújtási határidő 2022. 

október 14. péntek 12 óra a palyazat@musz.hu email címre.  

 

4. Benyújtandó dokumentumok: 

- nyilatkozat a pályázati kiírásban foglaltak biztosításáról 

- a pályázott helyszín létesítményétől befogadó nyilatkozat 

 

5. Rendezési feltételek: 

a) MÚSZ által hitelesített, legalább 8 pályás, 50 méteres (rövidpályás eseménynél 25m-es), 

feszített víztükrű, üzemképes (Omega) elektromos időméréssel rendelkező fedett uszoda 

térítésmentesen a pályázati eseményre, illetve az azt megelőző edzések idejére. A bérleti 

díjat a MÚSZ biztosítja. 

b) Eseményt megelőző nap délelőttjén és délutánján 2-2 óra térítésmentes uszodahasználat a 

rajthoz állók részére. 

c) Az esemény megrendezéséhez szükséges műszaki, technikai és orvosi feltételek és 

személyzet (eredményjelző, rendezők, hangosítás, eredményközlő/műsorvezető, orvosi 

ügyelet stb.) biztosítása. 

d) A vonatkozó éves versenykiírásban szereplő versenyrendezési programhoz tartozó 

együttműködési kötelezettségek betartása. 

e) Az esemény ideje alatt (felnőtt bajnokságok esetén minimum 20 fő részére) VIP-szoba 

működtetése és ellátása, valamint VIP-belépőjegyek és -ülőhelyek biztosítása az MÚSZ 

vendégei számára. 

f) Esetleges TV közvetítés feltételeinek biztosítása, továbbá a sajtó képviselőinek elkülönített 

elhelyezése. 

g) A MÚSZ munkatársainak az uszodába történő beengedése – előzetesen egyeztetett 

feltételek alapján. 
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5. Reklám/szponzori feltételek: 

a) Az MÚSZ szponzorainak megjelenítése a nyomtatott kiadványokban, továbbá egyedi 

reklámjelenlét lehetőségének biztosítása – előzetes egyeztetés alapján (pl. autó-kiállítási 

lehetőség, rádióspot lejátszás stb.). 

b) A MÚSZ szponzorainak megjelenítése a medence körül (LED-fal), valamint az MÚSZ 

szponzori hirdetéseivel ellenérdekelt reklám az uszodában sem kívül, sem belül semmilyen 

formában nem alkalmazható. 

c) Igény esetén MÚSZ vagy partnere(i) elárusító standjának biztosítása. 

 

6. Szállás – étkezés: 

a) A pályázó az esemény előtt legalább 3 hónappal korábban köteles a MÚSZ honlapján is 

közzétenni az eseményhez tartozó szállás és étkezési lehetőségeket.  

 

7. Versenybíróság: 

a) Az esemény versenybíróságának elnökét/elnökeit a MUSZ jelöli ki, illetve a versenybíróság 

létszámát és képzettséghez igazodó személyi összetételét a MÚSZ ide vonatkozó szabályaihoz 

kell igazítani.  

A versenybíróság tagjain kívül a felnőtt bajnokságokon 1 fő versenyigazgatót kell kijelölni, 

akinek a költségeit a rendező fizeti. 

b) A MÚSZ a versenybíróság díját (beleértve a versenybíróság elnökét is), a pályázó 

előzetes kalkulációjának jóváhagyását követően a MÚSZ biztosítja.  

 

8. Díjazás: 

a) A pályázati események érmeit a Szövetség biztosítja 

b) A pályázott Országos Bajnokságokra a pályázó saját költségén biztosít három 

(legeredményesebb női-, férfiversenyző, illetve csapat) tiszteletdíjat. A tiszteletdíjak 

odaítélésének feltételeit a FINA pont értéktáblázat határozza meg. 

 

9. Bevételek: 

a) A pályázó az esemény rendezése során jogosult nézőtéri belépők értékesítésére. 

b) A pályázó által rendezett bajnokságok versenykiírásaiban szereplő nevezési díjak bevételei 

a pályázót illetik.  

 

10. Reklám együttműködés: 

a) A pályázati esemény reklámértékesítési jogosultja a Szövetség. 

b) A reklámkihelyezések tárgyában a pályázati esemény lebonyolítására megkötendő szerződés 

mérvadó. A szóban forgó szerződés biztosíthat kölcsönös előnyöket a pályázati esemény 

rendezője és a Szövetség részére. 

c) A pályázó az általa szerzett, az MÚSZ szponzoraival ellenérdekeltnek nem számító 

termékek, szolgáltatások reklámjának kihelyezési lehetőségével és annak bevételével is 

rendelkezik, amennyiben azok kihelyezése nem ütközik az MÚSZ szponzori reklámjainak 

elhely 


