
Pá lyá záti kií rá s – á 2020-ás Disc Golf 
Orszá gos Bájnoksá g megszerveze se re 

Magyar Repülő Korong  Szövetség – Disc Golf Bizottság 

A 2020-as évben, a tavalyi kettő évtől eltérően kettő nagyobb kaliberű változást vezet be a Szövetség. 

Egyrészt a sportág magyar bajnoki címét nem több fordulós versenysorozatban, hanem egy egy 

alkalmas versenyen döntjük el, másrészt pedig ezen verseny szervezésére/lebonyolítására az MRKSZ 

egy pályázaton kiválasztott szervezőt fog felkérni. 

Ennek megfelelően az MRKSZ az alábbi pályázatot írja ki. 

Pályázat tárgya 
A 2020-as nyílt Magyar Disc Golf Országos Bajnokság megszervezése a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek szerint, amely magába foglalja az alábbi feladatokat: 

- Helyszín kiválasztása, a helyszín tulajdonosával/üzemeltetőjével történő megállapodás a 

lebonyolításról  

- A pálya térkép, layout kialakítása 

- A verseny PDGA oldalának elkészítése, adminisztrálása 

- A verseny jelentkezési felületének létrehozása, a versenyre jelentekezők adminisztrálása és  

folyamatos információval történő ellátása 

- A nevezési díjak beszedése, a verseny díjainak beszerzése 

- Felelősségi nyilatkozatok aláíratása a versenyzőkkel 

- Nem tárgya  apályázatnak a versrnyzők részére ellátás (szállás, kaja) biztosítása, de örömmel 

vesszük ha a pályázó erre is gondol 

A verseny szervezésével kapcsolatban az MRKSZ az alábbi hozzájárulásokat adja: 

- Kosarak, szőnyegek és egyéb pályaépítési kellékek  biztosítása, segítség  az eszközök 

helyreszállításában 

- Konzultációs segítség bármely részfeladattal kapcsolatban 

Szervező 
A verseny Szervezője az MRKSZ, aki a szervezési feladatok lebonyolításával a nyertes pályázót bízza 

meg. A pályázó személyével kapcsolatos elvárások: 

- A pályázó lehet jogi személy / intézmény (pl. Sport egyesület) vagy magánszemély is 

- Amennyiben a pályázó jogi személy vagy intézmény, úgy a versenyigazgató (TD) egy az adott 

intézménynek a tagja, magánszemély pályázó esetén pedig a pályázó 

- A TD-nek a pályázat benyújtásának és a verseny időpőontjában is rendelkeznie kell PDGA 

Official státusszal, illetve aktív PDGA tagsággal 

Időpont, kiírás, lebonyolítási rend 
A verseny időpontja a pályázó döntése értelmében vagy a 2020. július 4-5 hétvége, vagy pedig a 

2020. augusztus 8-9 hétvége, illetve esetlegesen az őket megelőző pénteki nap.A pályázatban meg 

kell jelölni, hogy melyik időponton kívánja a pályázó megrendezni a versenyt. 



A  versenye formátumát illetően a pályázó dönt, a játékosoknak legalább 63 lyukat kell lejátszaniuk. 

Ez azt is jelenti, hogy a pályázó dönthet arról, hogy egy 3 napos, vagy egy 2 napos versenyt  kíván 

megszervezni. 

A versenyen a mindenkori PDGA szabályok szerinti MJ18, FJ18, MPO, FPO, MP40, FP40 kategóriákat 

(illetve külföldi játékosok esetén MA1, FA1 kategóriákat is, lásd lent) kell meghírdetni, azzal, hogy ha 

egy adott kategóriában a jelentkezők száma nem éri el a legalább 5 főt, úgy azok a versenyzők 

átsorolásra kerülnek, a versenyző döntése értelmében vagy az adott nemen belüli open kategóriába, 

vagy az ellenkező nem életkor szerinti kategóriájába. Amennyiben egy kategóriában az 

összesvonások után sincs meg a legalább 5 versenyző, úgy további kategória sösszevonások 

szükségesek.  

Nevezési díjak, pénzügyek 
A nevezési díjak mértékét a pályázó állapítja meg. 

Jelentkezés adminisztratív feltételei 
A verseny nyílt, így azon nem csak magyar játékosok vehetnek részt, ugyanakkor a magyar és külföldi 

játékosokra eltérő feltételek tartoznak. Egy adott játékos akkor minősül egy adott országhoz 

tartozónak, ha az adott ország állampolgára, vagy a verseny időpontjában már legalább 18 hónapja 

tartósan az adott országban él.  

Magyar játékos Külföldi játékos 

Kizárólag érvényes MRKSZ versenyengedéllyel 
vehet részt a versenyen. 

 

A versenyen MJ18, FJ18, MPO, FPO, MP40, 
FP40 kategóriákban indulhat, és 
kategóriagyőzelem esetén az országos bajnoki 
címet  

MRKSZ versenyengedély nem szükséges, 
azonban egy egyszeri versenyzési díj 
megfizetése szükséges, 1500 forint összegben. 

A versenyen kizárólag MA1 vagy FA1 
kategóriában indulhat, és nem lehet országos 
bajnok.  

 

Páláyzat leadási határideje 
A pályázatot legkésőbb 2020.02.15-ig kell benyújtani a DGB-nek (emailben: hatvani07@gmail.com), a 

pályázók kérésére a határidő egyszer meghosszabbítható maximum Február végéig.  

A pályázati tárgyban foglaltak részletezésén túl a páláyzatnak  tartalmaznia kell  mindazon 

információt, amely a jelen kiírás szerint a pályázó saját döntése (pl. Időpont, nevezési díj, 2 vagy 3 

napos veseny, stb.). A pályázat formátumával kapcsolatban nincsen elvárás, azontúl hogy 

értelemszerűen könnyen olvasható, értelmezhető legyen. 
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