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1 Alaptámogatás egyesületi rangsor alapján 3 éves átlaga 158 millió Ft 34
2 Igazolt versenyzői létszámszám                                                             5 eFt/fő   4
3 Olimpiai pontok                                                                                    ( 83,5 Mft)2 eFt/pont 18
4 Felnőtt, U23 válogatottak                                                                    "A-700,B-500,C-350 eFt/fő    13
5 Serdülő, kadet, junior válogatottak                                                  S-120, K-150, J-180 eFt/fő 2
6 Magyar Bajnokság érmesei                                             A-12, E-9, B-8 eFt 1
7 Egyesületi részvétel a hazai, hivatalos, MBSZ naptáras 10 eFt/verseny  4
8 Versenyzői rajthoz állás a hazai, hivatalos, MBSZ 1 eFt/fő/ verseny 1
9 Ovis program 15 millió Ft 3

10 Versenyrendezési támogatás 10 millió Ft 2
11 Minősítési rendszer 53 millió Ft 12
12 Régiós Táborok 25 millió Ft 5
13 Edzői képesítések támogatása magyar állampolgárok 4 millió Ft 1

összesen 440 millió Ft 100%

A minősítések után járó összeget az egyesületek kapják a felkészítés segítéséért az őszi szezon végén

Kálmán Tibor

KSF vezető 

Az induló új egyesületek egyéni elbírálás alapján kaphatnak max. 500.000 Ft induló támogatást

KSF Egyesületi Támogatás tervezett elosztási elvei 2019. évre (VIII. ütem)
ALAPTÁMOGATÁS az eddig mért teljesítmények  alapján 

TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK ÉV KÖZBEN

VÁLTOZÁSOK 2019   ÉVBEN
 A számítások alapja a 2016-2017-2018  évben szerzett olimpiai pontok átlaga a veterán és a strandbirkózó 

pontok nélkül. 
Az Akadémiai támogatás helyett megnöveljük a válogatottak utáni támogatást

További kritériumok:
Az edzőképzési támogatás igénybevételét lehetővé tesszük a határon túli magyar állampolgárok számára is.

A versenyrendezési támogatás két  alkalommal  kerül összesítve kiutalásra tavaszi-őszi szezon végén

Az Ovis program támogatása beépül az Alaptámogatásba.

Az edzőképzés utófinanszírozott.

2019.02.01

Felvevő klubok (utánpótlás nevelés nélkül): Maximális támogatás: 500.000 Ft

Amely klubnál az ellenőrök súlyos hiányosságot találnak, csökkenthető a támogatás.

Aki az elszámolással kapcsolatos feladatoknak nem tesz eleget, 20 napot meghalad a késés a beadási 

Aki az elmúlt 1 évben nem ért el olimpiai pontot az nem kap támogatást.

Aki az elmúlt 1 évben nem indult MBSZ versenynaptáras versenyen az nem kap támogatást.

Akinek 10 fő alatti átlagos igazolt versenyzői létszáma van, és nem teljesíti a létszámkvótát az nem kap 

támogatást.


