
Pályázat egyéni versenyzői támogatásra  

Az MMSZ küldöttgyűlés 2019. február 23-án 2,25 mFt támogatást szavazott meg versenyzők támogatására. 
A támogatás elosztása a pályázati rendszeren keresztül történik.  

A versenyzői támogatást pontrendszer alapján szerzett pontok arányában osztjuk el, ahhoz hasonlóan, 
ahogyan a működési támogatást kapjuk.  

A pontrendszerben az alábbiak alapján lehet pontokat kapni:  
(A zárójelben lévő szám az Excel fájl sorszám oszlopában azt a sort mutatja, ahová az adatot be kell írni!) 

1.   A versenyző előző 2 évben VB-n elért legjobb eredménye: (1) 

20. hely 1 pont, 19. hely 2 pont …….. 2. hely 19 pont, első hely 20 pont. 

2.   A versenyző előző 2 évben EB-n elért legjobb eredménye: (2) 

10. hely pont, 9. hely 2 pont …….. 2. hely 9 pont, első hely 10 pont. 

3.   A versenyző hány nemzetközi versenyen vett részt az előző évben. (5) 

Minden nemzetközi verseny, ahol a versenyző szerepel a versenyjegyzőkönyvben 1 pontot ér, de így 
maximum 5 pontot lehet gyűjteni. 

Az 1-3 pontban szerzett pontokat arányosan csökkenteni kell, ha az adott kategóriában kevesebb mint 20 
versenyző ért el eredményt a jegyzőkönyv alapján. (Pl., ha csak 5 induló volt, akkor a pontok ¼-e számít.)  

4.   A fentieken kívül esélyességi pontot kaphat a versenyző a legjobb hazai eredménye alapján: 

4.1   Esélyességi pont meghatározása a mérhető jellegű kategóriákban: (8-9) 

A versenyző előző évi versenyjegyzőkönyvvel igazolt eredményét, az előző VB első 20 helyezettje 
közötti sorba kell beilleszteni. Ez alapján a huszadik 1 pontot, a tizenkilencedik két pontot ….. az első 
20 pontot kap logikával lehet kiszámolni az eredményességi pontjait. Amennyiben kevesebb mint 20 
versenyző indult az adott kategóriában, akkor az első helyezett pontja az indulók számával egyezik.  

4.2   Esélyességi pont a szubjektív (pontozásos) kategóriákban: (13) 

Amennyiben a versenyző nem indult az előző EB-n vagy VB-n, vagy nem volt pontszerző helyen az 1. 
és 2. pontok szerint, akkor a szakágvezetője javasolhat eredményességi pontot, aminek értéke 
maximum 20 lehet.  

4.3   Esélyességi pont a „küzdő” kategóriákban, ahol egymás ellen (F2D), illetve csoportokban (F3B, F3J, 
         F3K, F5J és hasonlók) zajlik a verseny: (15-27) 

– Hazai versenyen elért 1-3 hely max. 3 pontot ér, ha legalább 10 induló volt a versenyen; 

– Országos bajnokságon elért 1-5. hely max. 5 pontot ér, ha legalább 10 induló volt a versenyen; 

– Nemzetközi versenyen elért 1-10. hely max. 10 pontot ér, ha legalább 10 induló volt a versenyen. 

Az így kapható max. pontszám 20. 

 

 

 



 5.   Korosztályos szorzó minden kapott pontra (automatikusan számolva): 

–  40 év felett a szorzó:   1 

–  30-40 év között:   1,5 

–  25-29 év között:   2  

–  18-24 év között:   3 

–  18 év alatt:   5. 

6.  Kiemelt kategória (automatikusan számolva) 

Amennyiben a versenyző olyan kategóriában indul, ahol az előző VB-n több mint 24 ország indult az 
adott kategóriában, vagy az előző EB-n több mint 14 ország indult az adott kategóriában, akkor az 
kiemelt kategóriának számit. Ezekben a kategóriákban induló versenyzők VB-n +50 pontot, EB-n +25 
pontot kapnak az előző pontjaikhoz. 

Amennyiben a pályázat beadásakor már lehet tudni, hogy mennyi az induló országok száma, és ezzel 
egy kategória bekerül a kiemelt kategória státuszba, akkor a versenyzők megkapják a kiemelt 
kategória besorolást.  

8.  Hagyomány (35) 

Az a versenyző, aki több világversenyen vett már részt, a korábbi VB-re max. 5 pontot, EB-re max. 3 
pontot kaphat. Így VB-n az első 5 helyezett (5-1 pont), EB-n az első 3 helyezett (3-1) kap pontot.  Az 
igy kapható max. pontszám 20. 

9.  Csapat (35) 

Amennyiben a kategóriában csapat is indul, akkor a csapattagok 20 plusz pontot kapnak. Ha a 
versenyző csapatban is versenyzett az előző két évben és EB vagy VB helyezést ért el, akkor VB-ért 
maximum 10 (10-1), EB -ért maximum 5 pontot (5-1) kaphat.  

10. Csapatvezetői pont (35) 

Amennyiben a csapattal külön csapatvezető is megy (a versenykiírás csapatvezető nevezésére 
lehetőséget ad (EB, VB)) és hivatalosan nevezték, akkor a csapattagok plusz 50 pontot is kapnak. 

 

A támogatási összeg elosztása a következőképpen történik: 

A fentiek alapján minden pályázónak ki kell tölteni egy Excel táblázatot, ami összesíti a pontjait. A 
pályázat lezárásakor összesítjük az összes pályázó által elért pontokat és elosztjuk vele a 
rendelkezésre álló összeget, igy megkapjuk, hogy 1 pont hány Ft-ot ér. Ezt az értéket 
visszaszorozzuk az egyes pályázók pontjaival és így adódik, hogy mennyi támogatást kap egy-egy 
versenyző. (kerekítés nyilván szükséges). A minimális kapható összeg 20 ezer Ft. Az ennél kisebb 
összegeket egyszerű arányosítással visszaosztjuk azok között, akik támogatást kaptak. 

 

Korlátozások: 

1. Csak olyan sportolók pályázhatnak, akiknek érvényes egyesületi tagsága van valamelyik MMSZ 
tagszervezetnél.  

2. A pályázatot az egyesületi vezetőnek, a szakágvezetőnek és a versenyzőnek is alá kell írni. 
Amennyiben nincs szakágvezető vagy nem írta alá, akkor a pályázat érvénytelen.  

3. A szakágnak az MMSZ-hez beküldött működési szabályzatának kell lennie. Ha nincs akkor nem 
lehet pályázatot benyújtani. 



4. A 2. és 3. pontban leírtak alól csak akkor van kivétel, ha a versenyzőnek élő nevezése van EB-re 
vagy VB-re. 

5. Amennyiben egy versenyző az előző évben támogatást kapott, de egyetlen VB-n, EB-n vagy 
nemzetközi versenyen sem vett részt, akkor 2 évig nem kaphat támogatást.  

6. A támogatást nem lehet elszámolni edzői, étkezési, vagy más bér jellegű juttatásként. 
Kifejezetten eszközvásárlásra, utazásra, nevezési díjra, vagy ezekhez hasonló, számlával igazolt 
költségre fordítható. 

Hamis adat közlése a pályázásból történő 2 éves kizárást von maga után. Ebben az esetben nem csak a 
nevező, hanem ez egyesült is kizárja magát a működési támogatási pályázatokból.   


