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A Magyar Curling Szövetség pályázatot ír ki ifjúsági csapatok 

számára 
 

 

 

 

 

Pályázat tárgya: 

A Magyar Curling Szövetség támogatási lehetőséget nyújt ifjúsági csapatok számára, ezzel 

segítve az ifjúsági szakág fejlődését a 2021/2022-es szezonban. 

A rendelkezésre álló támogatás összege 1.000.000 Ft. A támogatás felhasználható külföldi 

versenyre, külföldi edzőtáborra, vagy hazai edzőtáborra. Amennyiben az adott csapat a megítélt 

támogatást edzőtáborra kívánja fordítani, kikötés, hogy minimum 3 napos legyen és legalább 2 

felkészülési mérkőzést játszanak külföldi csapatok ellen. Egy pályázó több eseményre is 

pályázhat. A támogatás mértékét a jelentkezők száma nagy mértékben befolyásolja, 

eseményenként maximálisan a költségek 75%-a, de maximum 750.000 Ft lehet. Minden 

érvényes pályázat elbírálás alá kerül és maximum négy pályázat részesül támogatásban. 

A támogatást legkésőbb a 2021. december 31-ig fel kell használni. A támogatás kifizetése az 

MCSZ Válogatott Elszámolási Útmutatója alapján benyújtott számlák ellenében történik, 

melyek határideje szintén 2021. december 31-e. 

 

Jelentkezési feltételek: 

• élménybeszámoló tartása a szövetség számára; 

• a verseny/edzőtábor során elsajátított tapasztalatok alkalmazása, esetleges átadása más 

ifjúsági versenyzők/edzők részére; 

• részvétel a pályázó csapatból, legalább 2 sportoló esetében a 2020/2021-es Ifjúsági 

OCSB-k egyikén (2020. ősz, vagy 2021. tavasz) vagy a 2019/2020-es szezon Ifjúsági 

Világbajnoki Kvalifikációs Tornán 

• a csapatban szereplő játékosok mindegyike 2000. június 30. után született, s ezt adott 

esetben verseny/edzőtábor napján személyi-, vagy diák igazolványával igazolni tudja. 

• az adott verseny/edzőtábor részletes költségvetésének megküldése a pályázati űrlappal 

együtt. 

 

Bírálati szempontok: 

• A pályázat beadási határidején a pályázó csapat valamennyi tagja rendelkezik érvényes 

versenyengedéllyel. 

 



2 
 

A feltételek be nem tartása az MCSZ támogatás teljes visszatérítését vonja maga után! 

 

Pályázni a pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és az adott verseny/edzőtábor 

költségvetésének határidőn belüli beküldésével lehet.  

 

A pályázatot a magyarcurling@gmail.com email címre kell beküldeni 2021. augusztus 1. 

22:00 órai határidővel! 

 

Kért adatok egy beadott pályázat esetén:(pályázati űrlapon) 

• Csapatnév 

• Egyesület 

• Csapatvezető elérhetőségei (email, telefon) 

• MCSZ versenyen való igazolás 

• Támogatás felhasználásának részletes leírása 

• Támogatás mértékének megadása 

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető Kiss Bálint sportigazgatónál 

(kiss.balint@huncurling.hu). 

 

 

Budapest, 2021. július 23. 

 

MCSZ Elnöksége 
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