

Pályázati felhívás a MSSZ 2019. évi ifjúsági- és diákversenyek rendezésére!

Tisztelt PÁLYÁZÓK!


A Magyar Sakkszövetség elnökségének döntése alapján, az Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdet a 2019. évi ifjúsági országos sakkbajnokságok (5 verseny) megrendezésére. A verseny jelentős részének az időpontja adott, melyhez a pályázóknak igazodni kell. Egy pályázó legfeljebb két különböző rendezvényt pályázhat meg. 

A pályázatok kedvező elbírálását segíti, ha a jelzett szolgáltatások DÍJA nem haladja meg a 2018. évi hasonló versenyét, a nevezési díjak meghagyása mellett. A szolgáltatások árának emelése maximum 10 % lehet a 2018. évi árakhoz viszonyítva. 

A pályázatokat a MSSZ főtitkárához (fotitkar@chess.hu)  és az Ifjúsági Bizottság elnökéhez (ibelnok@chess.hu) kell e-mailen elküldeni 2018. november 2-ig. 

A főbíró (vezetőbíró) személyét a szövetség főtitkára az IB elnökével együttesen jelöli ki.
A pályázatokban a fordulók száma, azonos legyen a 2018. évi versenyekkel.

A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

	-AZ ESEMÉNY MEGNEVEZÉSE: Pl.: Magyar Korcsoportos Nemzeti Egyéni Sakkbajnokság 8-18 évesek részére,
Verseny rendezője: a MSSZ szakmai és regisztrációs ellenőrzésével: XY pályázó,
	A verseny jellege (FIDE, szabadidős pontrendszerbe számító stb.)
	Támogató(k):
A verseny főszervezője és elérhetőségei (email. FAX, tel., levelezési .cím stb.):
	A verseny ideje:
	A verseny helye, utazási elérhetősége:
	A versenyterem neve, címe, elérhetősége:
	A szállás helye, címe, utazási elérhetősége:
	Lebonyolítás formája:
A verseny főbírója: (a MSSZ által jelölt IA, vagy FA)
Díjazás (tárgydíjak, sakk szakanyagok, folyóiratok, kupák, érmek és plakettek):
A verseny költsége: nevezési díj, szállás és étkezés költségei, IFA mértéke,
	Készletek, sakkórák száma és minősége, (önindigós) játszmalapok biztosítása:
	A verseny WEBLAPON TÖRTÉNŐ MEGJELENÍTÉSI LEHETŐSÉGE, a nevezések, eredmények és végeredmények aktuális megjelenítésének garanciája,
	kommunikációs, reklám és közzétételi (TV, sajtó, videózási) lehetőségek,
	Egyéb: A szállás, étkezés, versenyterem egymástól való távolsága, esetleg sportpálya közelsége a gyermekek részére. A versenyterem infrastruktúrája (pl.: mérete, a mellékhelyiségek száma, világítás minősége, (Nap)fény védelem helyzete, szellőztetési vagy, légkondicionálási adottsága stb.).  
 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. november 2. 24.00 óra.
A nyertes pályázók versenyenként a MSSZ-től díjmentesen igényelhetnek 100-100 db. (fa) készletet vászonnal, s ugyanennyi digitális sakkórát. A MSSZ részére a pályázat benyújtásával egyidejűleg befizetendő pályázati díj: 20.000, azaz húszezer forint (a helyszíni ellenőrzésekre). A pályázatok elbírálása után a megmaradó különbözetet a MSSZ a pályázóknak visszautalja.
A nyertes pályázóknak rendezőnként 80.000 (azaz nyolcvanezer) forint regisztrációs díjat kell átutalni/befizetni a MSSZ OTP bankszámlaszámára, 2018.12.20-ig beérkezően.


A pályázható versenyek időrendben:

- Egyéni Diákolimpiák Országos Döntője    	            2019.03.22-24.               3 nap, 2 éjszaka,

- Diákolimpia Csapatbajnokság Döntő		2019.04.05-07.               3 nap, 2 éjszaka,
							
- Korcsoportos Rapid Egyéni és Csapatbajnokság	2019.04.17-20.   	    4 nap, 3 éjszaka, 

- 8-18 évesek Korcsoportos Bajnoksága		2019.06.21-28.               8 nap, 7 éjszaka,
							
- Nemzeti Ifjúsági és Gyermek Csapatbajnokság     az őszi szünetben,         4 nap 3 éjszaka

A pályázatok elbírálása 2018. november 15-ig fog megtörténni Ifjúsági Bizottsági szinten. 

Sikeres pályázat elmaradása esetén a rendezési jog 2018.12.01-gyel visszakerül a MSSZ-hez.


A pályázatokat az Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a MSSZ Elnöksége bírálja el véglegesen, legkésőbb 2018. december 21-ig.




Budapest, 2018. október 11.


Varga Péter
									  IB elnök

