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AZ ORSZÁGOS EGYÉNI SQUASH BAJNOKSÁG 2022.
rendezésének feltételei

MF(S)Sz elnöksége alábbiakban rögzíti azokat a feltételeket, melyeknek
minden jelentkezőnek meg kell felelnie.
A feltételrendszer alappillérei a létesítmény és pályák alkalmassága, az egyéb
elvárható feltételek biztosítása és a gazdasági háttér.












A verseny időpontja 2022. május 27-29.
A verseny rendezésére csak öt, illetve négy pályával rendelkező
létesítmények jelentkezhetnek, és csak abban az esetben, ha az összes
pályájuk megfelel a nemzetközi feltételeknek (méretek, falak, padlózat,
világítás, stb.). A szövetségnek jogában áll a jelentkezők által
önminősített pályák állapotát felülvizsgálni, és a vizsgálat eredményének
megfelelően minősíteni azokat. A verseny főtáblás mérkőzéseinek idejére
(ez vélhetően szombat és az azt követő vasárnap) rendezőnek legalább egy
pálya előtt lelátót kell biztosítania. A lelátónak olyan kialakításúnak kell
lennie, hogy a nézők ülni tudjanak és így legalább 50 fő befogadására
legyenek alkalmasak. A lelátóknak meg kell felelnie azoknak a biztonsági
feltételeknek, mely a nézők biztonságát garantálják.
A létesítmény öltözőinek legalább 20 fő egyszerre való használatát kell
tudnia biztosítani, vélelmezhetően egyszerre ennyi játékos veszi igénybe a
helyiségeket.
Jelentkezőnek/rendezőnek biztosítania kell egy olyan helységet (ez lehet
egy leválasztott rész is), ahol a versenybíróság a verseny szervezését és
lebonyolítását zavartalanul végezni tudja.
Jelentkezőnek/rendezőknek a verseny idejére biztosítania kell egy
„táskaszobát”, ahol a játékosok el tudják helyezni azokat a
felszereléseket, melyek a folyamatos játékhoz szükségesek.
A verseny főtáblás versenynapjain mind az öt, illetve négy pályán,
minden mérkőzést olyan bírónak kell vezetnie, aki tagja a MF(S)Sz Bírói
Testületének.
A verseny során folyamatos orvosi ügyeletet kell biztosítani, ami legalább
egy arra képesített fő jelenlétét feltételezi.
A létesítmény külterületén legalább 25 gépkocsi részére biztosítani kell
parkolási lehetőséget, ami nem jár magas parkolási díj megfizetésével.
A létesítményen belül olyan büfészolgáltatást kel biztosítani, ami lehetővé
teszi nézők és játékosok étkezését (legalább szendvics formájában) és
alkoholmentes italok fogyasztását.
A versenyen részt vevő játékosok részére kötelező egy-egy „versenypólót”
adni a nevezési díj fejében. A póló színét rendező szabadon választhatja
meg, figyelembe véve esetleges támogató igényeit. A versenypóló
feliratainak és logóinak elrendezését és méretezését rendezőnek
szövetséggel egyeztetve kell kialakítani. Kötelező elem a pólókon a
verseny nevének megjelenítése a póló hátoldalán és a szövetség logójának
megjelenítése a póló első, bal felső részén.















Jelentkező/rendező kötelezettséget vállal arra, hogy a dobogós helyezést
elérő játékosok részére minimum 300.000.- azaz háromszázezer forint
pénzdíjat fizet meg a versenykiírásban megjelölt részletek szerint.
Jelentkező/rendező kötelezettséget vállal arra, hogy a dobogós
helyezettek részére kupát, érmet, és oklevelet biztosít. (6 db kupa, 6 db
érem, 8 db oklevél).
A nevezési díjat rendező szedi, és az teljes mértékben őt is illeti meg. A
nevezési díj mértéke felnőtt játékosok esetében 6.000.- azaz hatezer
forint, fiatalkorú játékosok esetében 3.500.- azaz háromezerötszáz forint.
Jelentkezőnek/rendezőnek jogában áll a verseny nevét értékesíteni
támogató részére, de az elnevezést egyeztetnie kell szövetséggel. Szövetség
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelentkező/rendező részére weboldalán
egy banner elhelyezését biztosítja egy évre. A banner megjelenítésének
helye a nyitó oldal jobb felső függőleges sávjában. Szövetség a kihelyezett
bannerért díjazásra nem tart igényt, átlinkelési lehetőséget biztosít igény
szerint. A kihelyezendő banner és az átlinkelés politikai tartalommal nem
bírhat és a jó erkölcsbe sem ütközhet.
Jelentkező/rendező vállalja, hogy a verseny során keletkező összes
bevétel (nevezési díj, belépődíj, reklámfelületek értékesítése, stb.), és az
összes felmerülő költség (pályabérleti díj, lelátó állítás díja, pénzdíjak
kifizetése, díjazás költsége, személyi kifizetések stb.) őt illeti. Ha ennek
aránya pozitív, a hasznai őt illetik, ha negatív, akkor veszteségei is őt
illetik.
Jelentkező/rendező kötelezettséget vállal arra, hogy a verseny előtt egy
héttel híradást jelentet meg a sportsajtóban.
Jelentkező/rendező vállalja egy minimum 5 perces összefoglaló film
elkészítését, mely az interneten közzé tehető.
A benyújtott jelentkezések közül az elnökség a legjobb feltételeket
biztosító rendezőt választja ki.
A nyertes rendező az MF(S)SZ részére támogatási igényt nyújthat be.
A megkötött szerződés a visszamondására nincs lehetőség.
A szerződésben megfogalmazott minden kérdésben csak közös akarattal
lehet eltérni, egyoldalú módosítás mindkét fél részéről elfogadhatatlan.

MF(S)Sz elnöksége
Budapest, 2022. április 6.

