
A Magyar Curling Szövetség pályázatot ír ki ifjúsági korú vegyes-

párosok számára 

 

 

 

 

 

Pályázat tárgya: 

A szövetség lehetőséget nyújt támogatásra a Nordic Junior Curling Tour 2020. évi Ifjúsági 

Vegyes-páros versenyére 2020.04.22-26 között Sundbyberg, Svédországba. A szervezők 

maximum 2 magyar junior vegyes-páros nevezését fogadják el. 

A támogatást a szövetség a verseny költségeinek támogatásával fejezi ki. Verseny várható 

költségei nevezési díj: 85.000 Ft, repülőjegy 2 játékosra + 1 kísérőre: 210.000 Ft, szállás 2 

játékosra + 1 kisérőre: 224.000 Ft. A támogatás mértékét a jelentkezők száma nagy mértékben 

befolyásolja, maximálisan a felsorolt költségek 75%-a. Minden pályázat elbírálás alá kerül és 

maximum két pályázó kap indulási jogot és támogatást. 

 

Jelentkezési feltételek: 

• élménybeszámoló tartása a szövetség számára; 

• a kint elsajátított fejlesztő gyakorlatok/tapasztalatok alkalmazása, esetleges átadása más 

ifjúsági versenyzők/edzők részére; 

• részvétel a 2019/2020-as szezon ifjúsági VPOB-n és VPOB B-n, vagy a 2020/2021-es 

szezon VPOB A ligán. 

• a csapatban szereplő játékosok mindegyike 1999. június 30. után született, s ezt a 

verseny napján személyi-, vagy diák igazolványával igazolni tudja. 

 

Bírálati szempontok: 

• A nevezett páros elmúlt két év (2018. január 1-től) vegyes-páros szakágakban elért 

eredményei. (ifi vegyes-páros OB és felnőtt vegyes-páros B liga pontértékei: I. hely: 7 

pont, II. hely: 8 pont, III. hely: 9 pont, IV. hely: 10 pont / vegyes-páros A liga: I. hely: 

1 pont, II. hely: 2 pont, III. hely: 3 pont, IV. hely: 4 pont, V. hely: 5 pont, VI. hely: 6 

pont, VII. hely: 8 pont, VIII. hely: 10 pont). Összesen 6 versenyt veszünk figyelembe, 

amelyik versenyző az adott versenyen nem indult automatikusan 10 pontot kap. 

• Pályázati határidő lejártakor meglévő aktuális egyéni ranglista helyezés; 

• A pályázatok sorrendje a fenti két pont összegéből alakul ki, úgy, hogy a legalacsonyabb 

ponttól halad a magasabb felé. A pályázók vegyes-párosai egyénenként kapnak 1-1 

összesített pontszámot és a két pontszám összege adja a végleges összeget. 



 

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

 

Pályázni a pályázati űrlap hiánytalan kitöltésével és határidőn belüli beküldésével lehet. 

A pályázatot a magyarcurling@gmail.com email címre kell beküldeni 2020.02.14 22:00 

órai határidővel! 

 

Kért adatok egy beadott pályázat esetén:(pályázati űrlapon) 

• név, email cím, egyesület 

• játékosmúltról pár mondat 

• célok a jövőre nézve 

• játékos/csapat eredmények 

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető Kiss Bálint sportigazgatónál 

(kiss.balint@huncurling.hu). 

 

Budapest, 2020. február 11. 

 

MCSZ Elnöksége 
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