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A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG PÁLYÁZATA  

A 2020. ÉVI I. FÉLÉVI GEREVICH ALADÁR SPORTÖSZTÖNDÍJ 

TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE 

 
 
A Magyar Curling Szövetség pályázatot ír ki a 2020. év I. félévre megítélt Gerevich Aladár 

Ösztöndíj elnyerésére. 

 

Pályázat célja:  

 

Megfelelő anyagi feltételek biztosítása a Magyarország képviseletében versenyző utánpótlás 

vagy felnőtt curling válogatott kerettag sportolók zavartalan és magasabb szintű 

sporttevékenységéhez. 

 

 

Pályázati keretösszeg: 167.000,- Ft/hó 

 

A keretösszegből 4 fő részesül támogatásban, az értékpontok és az aktuális ranglista-

eredmények alapján súlyozva. A támogatás mértéke:  

 

1. helyezett 57.000 Ft/hó 

2. helyezett 45.000 Ft/hó 

3. helyezett 35.000 Ft/hó 

4. helyezett 30.000 Ft/hó 

 

Pályázati alapelvek: 

 

1. A sportösztöndíjak fedezetét az állami költségvetésből az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma biztosítja, és a sporttörvény 58. § 2) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján működteti a sportösztöndíj-rendszert. 

 

2. Pályázati keretből csak olimpiai versenyszámban válogatott kerettag támogatható. 

 

3. Válogatott kerettagság az adott évi Gerevich Sportösztöndíj pályázatot megelőző 3 

évben az MCSZ által olimpiai versenyszámban szervezett országos bajnokságokon 1-3. 

helyezést elérő csapatok tagjait jelenti. Az ösztöndíj egyik feltétele az 50%-nál nagyobb 

mértékű részvétel az adott országos bajnokság mérkőzésein. 

 

4. Pályázni csak az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és 

visszaküldésével lehet. 

 

5. A sportösztöndíj adományozásáról az MCSZ Elnöksége dönt. A végső döntést a sportért 

felelős államtitkár hozza.  
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6. Az MCSZ Elnöksége csak a határidőn belül hiánytalanul kitöltött, aláírt és visszaküldött 

pályázatokat bírálja el. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség az Elnökség által 

meghatározott határidőig, amit a hiánypótlásra történő értesítésben adnak meg. 

 

7. Pályázatot elektronikus formában kérjük visszaküldeni a magyar.curling@gmail.com 

email címre. 

 

8. A pályázat visszaküldésének határideje: 2020. február 7. 20:00 óra 

 

9. Késve beérkező pályázat nem kerül elbírálásra! 

 

10. Az MCSZ Elnöksége 2020. február 11-ig dönt a támogatás elosztásáról. 

 

11. Döntéséről a pályázók 2020. február 12-ig írásos értesítést kapnak. 

 

12. Az EMMI döntéséről, annak kézhezvételét követő 24 órán belül írásban értesítjük az 

érintetteket. 

 

13. A megítélt sportösztöndíj-keret 2020. január 01. – december  31. között érvényes. Az 

MCSZ Elnöksége minden esetben új pályázatot ír ki 2020. június 30-ig, mely pályázat 

eredménye 2020. július 01. – december 31. között érvényes. 

  

14. Az ösztöndíjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyósítja. 

 

15. A sportösztöndíjak adómentessége vagy adókötelezettsége a személyi jövedelemadóról 

szóló hatályos törvény alapján kerül meghatározásra. 

 

16. Az MCSZ, illetve az EMMI döntése ellen fellebbezni nem lehet. 

 

17. Amennyiben a támogatott versenyző válogatott kerettagsága megszűnik, attól a naptól 

az ösztöndíja felfüggesztésre kerül. A kerettagság megszűnésről a Szövetségnek 30 

napos bejelentési kötelezettsége van az EMMI felé. 

 

18. A megítélt sportösztöndíjakat az EMMI utalja át minden hónap 15. napjáig az érintettek 

bankszámlájára, kivéve, ha a sportösztöndíjasok hiányosan töltötték ki az adatlapot. A 

kifizetésekkel kapcsolatos adminisztrációt az EMMI látja el. 

 

19. Az EMMI felfüggeszti annak a sportösztöndíjasnak az ösztöndíját, akivel szemben a 

doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján doppingeljárás 

megindítására kerül sor, továbbá visszavonja annak az ösztöndíját, akivel szemben a 

lefolytatott doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra. 

 

mailto:magyar.curling@gmail.com
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20. Az EMMI, illetve az MCSZ az ösztöndíj folyósítását felfüggeszti, ha a versenyző ellen 

sportfegyelmi eljárás, vagy bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, 

továbbá visszavonja annak ösztöndíját, akivel szemben a lefolytatott sportfegyelmi 

eljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra, vagy aki a lefolytatott 

büntetőeljárás eredményeként büntetett előéletűvé válik. 

 

21. Az MCSZ az ösztöndíj nyerteseit a www.curling.hu honlapján is közzéteszi. 

 

22. Értékelés módja: az MCSZ ranglista és az EMMI által használt PONTÉRTÉK 

TÁBLÁZAT, amely súlyoz a sportági eredményességi támogatások elosztásánál. A 

pontozásos rendszer csak a WCF felügyelete alá tartozó eseményeket értékeli, 

kiemelkedő jelentőséget tulajdonít az Olimpiának, a világbajnokságoknak és Európa-

bajnokságoknak. 

Figyelembe veszi a pontrendszerbe bevont események periodikus ismétlődését, a 

legidősebb utánpótlás-korosztály eredményeit, illetve külön szorzót alkalmaz a 

csapatsportágakra. A pontszámítás azt az elvet követi, hogy az olimpiai számok több 

pontot érjenek, mint a nem olimpiai számok, ugyanakkor minden típusú válogatottság 

pontot ér, ezzel beépítve azt a motivációt, hogy bármely válogatottság elérése értéket 

jelent a számításkor.  

Az első félév ösztöndíjánál az előző év december 31-i, a második félév ösztöndíjánál 

pedig az adott év június 30-i állapot szerinti aktuális válogatott pályázó 

összpontszámából a pontszáma 25%-a jóváírásra kerül. Ezzel támogatva az aktuális 

világversenyre készülő válogatottakat. Az aktuális válogatott az adott szakág hazai 

országos bajnokságát követő adott szakág WCF világversenyre utazó játékos a 

világversenyig bezárólag. Tehát csak a jelenleg is olimpiai sportág válogatott 

versenyzője pályázhat, de az értékelésébe beleszámít az elmúlt 4 év bármely 

válogatottként elért teljesítménye.  

 

23. Az értékelésnél az adott verseny azt a kategória pontot éri, ami a megrendezés évében 

érvényes pontja volt. Tehát a VP VB elmúlt 4 éves eredményeinek értékelésénél 2016-

ban lesz először az első kategória pontszámával értékelve, a korábbi években a kettes 

kategória pontját kapja. 

  

http://www.curling.hu/
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24. A főbb szabályok: 

 

1. A különböző világversenyeken elért helyezések értékpontjai 

Olimpia, VB, EB A csoport, WJCC A, Vegyes-Páros VB, YOG 

helyezés I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. 

pont 17 14 12 10 9 8 7 6 5 4 

 

EB B csoport, WJCC B, Vegyes VB, WQE, EYOF       

helyezés I. II. III. IV. V. VI.     

pont 7 5 4 3 2 1     

Megjegyzés: azokban a sportszámokban és korosztályokban, amelyekben nem 

rendeznek EB-t a pontszámokat 2-es szorzóval kell számolni! 

 

2. A különböző korosztályoknál alkalmazott szorzók 

 
korosztály szorzó 

felnőtt 5 

legidősebb 

utánpótlás-

korcsoport 2 

  
  

3. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók 

 
    

  Olimpia 
VB, EB A, WJCC A, 

VP VB, YOG 

EB B, WJCC B, Vegyes VB, 

WQE, EYOF 

4 éves ciklus 9 5 4 

3 éves ciklus -  4 3 

2 éves ciklus - 3 2 

évenkénti 

ciklus 
- 2 1 
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4. Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói 

   egyéni 1,00     

   páros 0,75 x létszám     

   csapat 0,5 x létszám     

 

5. Csapatsportágak szorzói   

 

  

 egyszerre pályán lévő játékosok száma 0,5     

 

6. Az eredmények értékszorzói az eredmények elérését követő években 

 
   

     1. év 2. év 3. év 4. év     

 

Olimpia, VB, 

EB, WQE 
1 0,8 0,4 0,2     

 

Utánpótlás 

VB, EB, 

YOG, EYOF 

1 0,5 0 0     

 

A verseny pontszámát elosztjuk páros verseny esetén 2-vel, csapatverseny esetén 4-

gyel, így áll elő a játékos egyéni pontszáma. A pályázókat sorrendbe állítjuk a fenti 

modell alapján, majd szintén sorrendbe állítjuk őket az MCSZ ranglista alapján. 

 

Mindkét sorrendből a pályázó konkrét helyezését vesszük alapul. A két konkrét 

helyezést összeadjuk és így kialakul egy újabb sorrend, amely a végleges sorrendet adja 

ki az elmúlt 4 év kiemelt világversenyei és az elmúlt 1 év MCSZ ranglista versenyei 

alapján. (Egy példa: Aki az egyik listán 6. a másikon 22., az 28 pontot kap a végső 

sorrendben). Az első félév ösztöndíjánál az előző év december 31-i, a második félév 

ösztöndíjánál pedig az adott év június 30-i állapot szerinti aktuális válogatott pályázó 

összpontszámából a pontszáma 25%-a jóváírásra kerül. Ezzel támogatva az aktuális 

világversenyre készülő válogatottakat.  

 

Az aktuális válogatott az adott szakág hazai országos bajnokságát követő adott szakág 

WCF világversenyre utazó játékos a világversenyig bezárólag. A legalacsonyabb 

pontszámú az első a sorrendben. Azonos pontszám esetén a világversenyeken elért 

sorrend az erősebb. 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető Kiss Bálintnál (kiss.balint@huncurling.hu). 

mailto:kiss.balint@huncurling.hu
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Budapest, 2020. február 5. 

 

MCSZ Elnöksége 

 

 

 

 

 

 


