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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A Magyar Rögbi Szövetség pályázatot hirdet az alábbi rendezvény megrendezésére: 
 
A 2010. október 23. Rögbi Utánpótlás Magyar Köztársaság Kupa 

megrendezésére 
 

Pályázatot nyújthatnak be:  
A Magyar Rögbi Szövetség tagszervezetei és gazdasági társaságok. Gazdasági 
társaságok pályázata esetén a pályázathoz kapcsolni kell egy tagszervezettel kötött 
együttműködési megállapodást.  
 
A pályázat benyújtásának módja  
A pályázatot 2010. szeptember 10.-ig 24 óráig lehet leadni a Magyar Rögbi 
Szövetségnek (Magyar Sportok Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3, emailen: 
mrgsz@mrgsz.hu, faxon: 06 1 460 6888). Kérdéseket a pályázattal kapcsolatosan a 06-
30-450 5006, vagy 06-20-468-53-04 telefonszámon kérhetőek.  
 
Pályázati díj  
Nincs  
 
Pályázat elbírálása  
Az érvényes pályázatokat a Magyar Rögbi Szövetség elnöksége bírálja el, kikérve a 
versenybizottság véleményét, legkésőbb 2010. szeptember 15-ig. A beadási határidő 
után a Szövetség hiánypótlást kérhet. A pályázat nyertesének eseti rendezési és 
ügyviteli megállapodást kell a Szövetséggel kötnie, amely anyagi garanciavállalást is 
magában foglal (kaució).  
 
Pályázati kiírás  
Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:  

• A rendezvény nevét, típusát, időpontját, helyszínét, 
• A rendezvényt lebonyolító szervezet adatait  
• A főszervező nevét, elérhetőségét  
• A helyszín bemutatását  
• A rendezvény teljes programját, lebonyolítási tervét 
• A Szövetségtől igényelt anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat  
• Biztosítékokat a lebonyolításra  

 
Rendezési feltételek  
A rendezőnek biztosítania kell:  

• megfelelően előkészített pályát/pályákat és kiszolgáló helyiségeket.  
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• megfelelő áramellátással hangosítás, 
• egészségügyi személyzet, mentő 
• az esemény megfelelő helyi meghirdetését  

 
Az MRGSZ vállalásai: 

• a szervezéshez elengedhetetlen feltételek biztosatása 
• nevezési díjak beszedése 

 
A pályázat elbírálásának legfőbb szempontjai:  

• A rendező és a Szövetség közötti pénzügyi zárás eredménye. 
• A szervező gárda rendezvényszervezői referenciái. 
 

A pályázati kiírás a következő szabályzatokon alapszik:  
• A MRGSZ versenyszabályzatai és a Diákolimpiai kiírás 2010/2011 szezonra 
Korcsoportok a 2010/2011. tanévben 

U 8 Manók 2002-2003-ban születettek 7’s rugby, vagy TAG 
U 10 Törpök 2001-2002-ben születettek 7’s rugby, vagy TAG 

Mini korcsoport 1999-2000-ben születettek 7’s rugby, vagy TAG 
Leány korcsoport 1992-1998-ban születettek 7’s rugby 
Kölyök korcsoport 1997-1998-ban születettek 7’s rugby 
Kadett korcsoport 1995-1996-ban születettek XV rugby 
Junior korcsoport 1992-1994-ban születettek XV rugby 

 
• Diákolimpia rögbi szabályai kontakt 
• Diákolimpia TAG rögbi szabályai 

 
 
Budapest, 2010. szeptember 1. 
 
 
 
 Bőhm Balázs 
 Magyar Rögbi Szövetség főtitkára 
 
 


