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PÁLYÁZAT 
 

A Magyar Sakkszövetség elnöksége pályázatot hirdet a 2019/20. évi Nemzeti Sakk 

Csapatbajnokság záró duplafordulójának lebonyolítására.  

A pályázat célja 

 A Magyar Sakkszövetség célkitűzései között szerepel 

- a bevált és sikeres rendezvények megtartása  

- országszerte széles körben népszerűsíteni a sakkozást 

- a pályázati kiírással, az abban foglaltak ellenőrzésével szavatolni a megfelelő verseny-

körülményeket a bajnokság finisében 

A pályázat benyújtási határideje és módja 

 Határidő: 2020. február 7.  

Cím: A pályázatokat elektronikus formában kérjük (aláírt, szkennelt változat) az MSSZ 

főtitkárához (fotitkar@chess.hu) és az MSSZ versenyigazgatójához 

(versenyiroda@chess.hu) e-mailen elküldeni. 

 Pályázati (letéti) díj: 20.000 Ft, amelyet az MSSZ számlájára kell utalni a pályázati 

 határidőig. 

Hiánypótlásra visszaküldött pályázat újbóli benyújtásának határideje: 2020. február 14. A 

hiánypótlás benyújtása díjtalan. 

Elbírálás eredményének kihirdetése 

 2020. február 29. 

A pályázat megvalósításával kapcsolatos feltételek 

- A nyertes pályázó vállalja a rendezvény lebonyolítását. Az ezzel kapcsolatosan felmerülő 

költségeket a pályázó viseli. 

- Az esemény időpontja adott, attól a pályázó a megvalósítás során nem térhet el. Az április 

18-i forduló 15:00, az április 19-i forduló 10:00 órakor kezdődik. Április 19-én a 

mérkőzéseket követően megtartjuk az NB I eredményhirdetését és díjátadóját is. 
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 - A nyertes pályázó elfogadja az MSSZ versenyirodája által a mérkőzések levezetésével 

megbízott versenybírókat (5 fő). Számukra, ha az MSSZ kéri, április 18-19. között 

szállásról és étkezésről (április 18. vacsora, április 19. reggeli) gondoskodik. 

- A nyertes pályázó köteles a mérkőzések élő közvetítéséről gondoskodni. A közvetítésért 

felelős személy munkadíját a pályázó állja, esetleges szállásáról-étkezéséről a 

versenybírókéhoz hasonló módon gondoskodik. Az eszközöket (digitális táblák, készletek, 

órák, kábelek) az MSSZ térítésmentesen biztosítja. 

 - A pályázó köteles az MSSZ-t (főtitkár, versenyigazgató) az esemény rendezésével 

kapcsolatban felmerülő változásokról, problémákról haladéktalanul tájékoztatni. 

 

A PÁLYÁZAT TARTALMI FELTÉTELEI  

1. Az esemény rendezője, a pályázó szervezet(ek) megjelölése 

2. Az esemény főszervezője és elérhetőségei (email, telefonszám, lakcím) 

3. A verseny tervezett helyszíne, pontos címmel 

4. Versenyterem méretei, befogadóképessége, megfelelő világítás és az időjárásnak megfelelő 

hőmérséklet-szabályozás feltételei (klímaberendezés ill. fűtési lehetőség). 

   További megadandó adatok, feltételek: 

 a) A versenyhelyszínen elérhető mellékhelyiségek száma 

 b) Elemző helyiség  

 c) Kihangosítás 

 d) Büfészolgáltatás 

 e) Wi-Fi kapcsolat előny 

5.  A versenyterem és szállás egymástól való távolsága 

6.  Az MSSZ számára biztosított bejárás tervezett időpontja 

7.  A szervező által felkínált szállás ajánlatok (IFA megjelölésével) 

8.  A szervező által felkínált étkezési ajánlatok 

9.  A rendezvény helyi támogatóinak megnevezése 

10.  Média megjelenési lehetőségek ismertetése  
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Magyar Sakkszövetség  

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

A 2019/20. évi Nemzeti Sakk Csapatbajnokság záró 

duplafordulójának megrendezésére 

  (kérnénk lehetőség szerint számítógéppel kitölteni!) 

Helyszín:  

Rendező:  

Támogatók:  

Versenyterem címe:  

Szállások címe:  

Szállások távolsága 

a versenyteremtől: 

 

Pályázati díj 

befizetése: 

 

 

Hely: Dátum: 

 

 

 

     ——————————————————- 

        aláírás 
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A pályázat elbírálója az MSSZ elnöksége. 

 

Sikeres pályázat elmaradása esetén 2020. március 1-jei dátummal a rendezési 

jog visszakerül az MSSZ-hez. 

 

Pályázattal kapcsolatos információk és egyeztetés:  

 

Gyömbér Tamás versenyigazgató  

☎ +36-70-427-0100 email: versenyiroda@chess.hu 

mailto:versenyiroda@chess.hu

