A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség pályázatot ír ki a
2017. évi Gosztonyi István Senior Egyéni Országos Bajnokság
megrendezésére.
A verseny időpontja: 2017. május 6-7. (szombat –vasárnap)
Szombati napon a férfi 35+, 45+ és 55+ korcsoportok, vasárnap a női,
valamint férfi 40+, 50+, és 60+ korcsoportok kerülnek lebonyolításra.
A verseny nevét megváltoztatni nem lehet, támogató kérésére sem.
Támogatók minden más lehetőséget igénybe vehetnek. (versenykiírás, pólók,
stb..)
Pályázó vállalja, hogy a Szövetség roll-upját és partnereinek (maximum 3)
roll-upját a díjátadó ünnepségen a dobogó mögött felállítja, valamit a
szövetség, és partnerei (maximum 3) logóit a verseny kiadványain és pólóján
megjeleníti. Továbbá, amennyiben vállalja a verseny élő online közvetítését,
akkor annak szüneteiben Szövetség és támogatóinak (maximum 3) logóját
megjeleníti.
A verseny rendezésére minimum 4 pályával rendelkező létesítmények
jelentkezését várjuk, ez a minimális pályaszám, ahol a versenyt még jó
ütemben lehet megrendezni. (Az előző években minden hely kijátszásra
került, a vigaszág 2 nyert szettre ment.)
Elvárás a pályázóval szemben, hogy keressen a két napon is játszó
versenyzőknek és kísérőinek olyan szállást, ami elfogadható (lehetőleg
alacsony) áron igénybe vehető. Rendezőnek a lehetőséget csak felkutatni kell,
illetve mennyiségi kedvezményt érvényesítenie, a szállást minden érintett
magának foglalja le.
Elvárás pályázótól, hogy a résztvevők részére legalább napi egy étkezést
biztosítson, előny, ha ezt térítés nélkül sikerül megszerveznie.
Pályázó vállalja, hogy minden résztvevő a nevezési díja fejében 1 db
„versenypólót” kapjon az esemény feltüntetésével.

A létesítmény öltözőinek legalább 20 fő egyszerre való használatát kell tudnia
biztosítani, vélelmezhetően egyszerre ennyi játékos veszi igénybe a
helyiségeket.
Pályázónak biztosítaniuk kell egy olyan helységet (ez lehet egy leválasztott
rész is), ahol a versenybíróság a verseny szervezését és lebonyolítását
zavartalanul végezni tudja.
Pályázónak a verseny idejére biztosítania kell egy „táskaszobát”, lehet egy
elkülönített rész is, ahol a játékosok el tudják helyezni azokat a
felszereléseket, melyek a folyamatos játékhoz szükségesek.
Pályázónak a verseny során folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani, ami
legalább egy arra képesített fő jelenlétét feltételezi.
A létesítményen belül olyan büfészolgáltatást kell biztosítani, ami lehetővé
teszi nézők és játékosok étkezését (legalább szendvics formájában) és
alkoholmentes italok fogyasztását.
Pályázó kötelezettséget vállalnak arra, hogy a dobogós helyezettek részére
kupát, érmet, és oklevelet biztosít. (21 db kupa, 21 db érem, 21 db oklevél)
Az nevezési díj 3.500.- Ft, két kategóriában indulásnál nincs kedvezmény.
Pályázó a nevezési díjakat maga szedi, ennek az összege őt illeti meg.
Az elmúlt két esztendőben a dobogós helyezettek pénzdíj-jutalomban
részesültek, ennek összege kb. 180.000.- Ft volt. A rendezés elnyeréséért ez
nem feltétel, de mindenképpen előnyként kezelendő.
Javasolt a kétnapos versenyen részt vevők részére egy szombat esti közös
programot szervezni, étkezéssel, résztvevők költségére.
A pályázat leadásának határideje:
2017. április 03. hétfő 24:00 óra
A pályázatot le lehet adni személyesen a szövetség irodájában (1025 Bp.
Törökvész út 87-91. IV. em. 403/M), postai úton a Magyar Fallabda (Squash)
Szövetség részére a 1282 Budapest, pf.: 40 címre, illetve e-mailben a
squashiroda@squash.hu címre. Az elektronikus levélben elküldött
pályázatok csak visszaigazolás esetén tekintendők beérkezettnek.
A leadott pályázatokat az elnökség a leadási határidőtől számítva egy héten
belül elbírálja, és döntését nyilvánosságra hozza.

Budapest, 2017. február 23.

