Versenyszervezési pályázat - OTESZ 2021
Pályázati útmutató
Az Országos Teqball Szövetség szándéka Magyarország minél nagyobb területén
népszerűsíteni a teqball sportot. Ennek érdekében az Országos Bajnokság
fordulóinak megszervezésére pályázatot ír ki.
A pályázók köre
Az Országos Bajnokság minden fordulójának, mind a hét (OBI. egyéni, OBI. páros,
OBII. egyéni, OBII. páros, női, junior és vegyes páros) kategóriájának a rendezésére
minden olyan egyesület vagy szakosztály pályázhat, aki az Országos Teqball
Szövetség (Továbbiakban OTESZ) tagja a pályázat beadását megelőzően.
A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2021. év során folyamatosan, az megpályázott eseményt megelőző
3. hétig lehet beadni. (A pontos dátumokat az 1. számú melléklet tartalmazza.)
Határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelennek minősülnek.
A pályázatok benyújtásának helye
Pályázatot kizárólag elektronikusan, az erre a célra létrehozott pályázati űrlap
kitöltésével és beküldésével lehet beadni. Az űrlap az OTESZ honlapján érhető el:
https://teqballhungary.hu/versenyszervezesi-palyazat/
Benyújtható pályázatok száma
Nincs korlátozva az egyesületetek által benyújtható pályázatok száma.
A támogatás formája és mértéke
Az OTESZ együttműködési megállapodás keretében nyújt támogatást a nyertes
pályázónak a rendezvény megszervezésére, a nevezők száma és a sportesemény
kategóriájától függően az alábbiak szerint:
•
•

A kategóriához és elvárt nevezőszámhoz tartozó fix támogatási összeg és
A nevezési díj 50%-ának megfelelő támogatási összeg együtt.

Kategória
OB I. osztály, egyéni
OB I. osztály, páros
OB II. osztály, egyéni és páros*
OB, női és vegyes páros*
OB, junior

Nevezők száma**
10
11-20
31 felett
21-30
11-20

Támogatási összeg
30 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
75 000 Ft
50 000 Ft

*A két kategóriára kizárólag együtt lehet pályázatot benyújtani, mert azonos napon kell lebonyolítani.
** Nevezés szempontjából az egyéni versenyző 1-nek, a páros 2-nek számít.

A kategóriához meghatározott támogatási összeg kizárólag abban az esetben jár, ha
a nevezők száma eléri a kategóriához tartozó elvárt nevezési létszámot. Alacsonyabb
létszám esetén az alacsonyabb kategória szerinti támogatási összeg kerül átutalásra.

Az elvártnál magasabb nevezési létszám
módosulásával.

nem

jár a támogatási összeg

A támogatási összeg két részletben kerül átutalásra:
•
•

A fix támogatási összeg a nevezési határidő lezárásának a napján.
A nevezési díjak 50%-ának megfelelő támogatási összeg az eseményt követő
első munkanapon a versenydokumentáció beérkezését követően.

A rendezvényekre a játékvezetőket az OTESZ delegálja (ennek a költsége nem a
pályázót terheli).
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
a) Az Országos Bajnokság fordulóját az érvényes Hivatalos Teqball
Versenyszabályzatnak megfelelően kell megszervezni és lebonyolítani.
b) Legalább 2 teqball asztalon kell a mérkőzéseket játszani.
c) Az OB II. osztály egyéni és páros valamint az OB női és vegyes páros
kategóriák (egy-egy napon rendezett) fordulóin legalább 3 asztalon kell a
mérkőzéseket játszani.
d) Egy asztal körül legalább 10×16 méteres akadálymentes játékteret kell
biztosítani.
e) A versenyeken legalább egyel több hivatalos teqball labdának kell lenni, mint
ahány asztalon zajlanak a mérkőzések.
f) A teqball labdák mérete 5-ös, a nyomás 0,3-0,5 bar legyen.
g) A bajnoksági fordulót fedett helyszínen kell lebonyolítani.
h) Kategóriánként az első három helyezett számára medált, az első helyezett
számára kupát is kell adni.
i) Egészségügyi felszerelést kell biztosítani az 2. számú mellékletben leírt
tartalommal.
j) A versenyzők és játékvezetők számára alap cateringet kell biztosítani
(ásványvíz, snack).
k) A versenyzők és játékvezetők számára öltözőt kell biztosítani a helyszínen.
l) Női versenyzők esetében a nők számára külön öltözőt kell biztosítani a
helyszínen.
m) A rendezvényt a pályázó egyesület legalább 2 fő képviselőjének kell
személyesen felügyelnie a kezdéstől a befejezésig.
n) A rendezvényen résztvevők elégedettségi kérdőívének
o) A rendezvényről készített fotódokumentációt a rendezvényt követő első
munkanapon meg kell küldeni a versenyszervezes@teqballhungary.hu címre.
A fotódokumentáció kötelező tartalma: a díjazottak fényképe kategóriánként az
eredményhirdetés után, valamint további legalább 5 db (max. 10 db) fénykép a
rendezvény menetéről.
p) A rendezvény jegyzőkönyvét a befejezést követő első munkanapon meg kell
küldeni a versenyszervezes@teqballhungary.hu címre.
q) A rendezvény jegyzőkönyvét az OTESZ által biztosított formátumban kell
elektronikusan vezetni és megküldeni.

Vállalható (előnyt jelentő) tevékenységek
a) Az esemény élő közvetítése (live stream).
b) Az eseményről készült fényképek, beszámoló megosztása saját nyilvános
közösségi felületen az eseményt követő 24 órán belül.
c) Az eseményről készült videó megosztása saját nyilvános közösségi felületen
az eseményt követő 24 órán belül.
d) Egészségügyi személyzet biztosítása.
e) Az előírtnál bővebb egészségügyi felszerelés biztosítása.
f) A játékosok díjazása az előírtakon felül.
g) Játékvezető asszisztensek biztosítása játékvezetőnként.
h) Pontkijelző eszközök biztosítása játékvezetőnként.
i) TEQ ONE asztalok biztosítása.
j) A minimális elvárt játéktérnél tágasabb terület és belmagasság biztosítása.
k) A teqball népszerűsítését, a verseny színvonalának emelését segítő további
megoldások.
Elbírálás
A pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő három munkanapon belül
kerül sor.
A pályázatok elbírálásában csak olyan személy vehet részt, akinek nincs érdekeltsége
a pályázattal kapcsolatban.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak az eredményről.
További információk
Kérdéseiket a versenyszervezes@teqballhungary.hu címre küldhetik meg.

1. számú melléklet

Versenynaptár

2. számú melléklet

Kötelező egészségügyi felszerelés teqball sport eseményekre
Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db
Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
Vágott mullpólya (10 cm x 5 m): 4 db
Steril mull: 3 db
Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db
Kéztisztító lap: 4 db
Háromszögletű kendő: 2 db
Fóliakesztyű: 8 pár
Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
textil bandázs 4 db
Biztosítótű: 4 db
Háztartási olló: 1 db
Fertőtlenítő párna (6db) vagy fertőtlenítő oldat (30ml)
Helyi érzéstelenítő spray 1 db
Jégtasak 1 db
Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
Feljegyzési füzet: 1 db
Tartalomjegyzék: 1 db

