Nevezési díjak 2017 01.01-től
Előzetes nevezés alapján
verseny megnevezése
Felnőtt - Junior –U23-Kadet
OB-k
Felnőtt – Junior - Kadet
országos verseny
Serdülő - Diák – OB-k
és diákolimpiák
Serdülő - Diák országos
versenyek és területi
bajnokságok

pénzdíjas tiszteletdíjas
5.000
3.000
5.000

nem tiszteletdíjas

2.500
új 3.000
2.000
új 2.500

2.000
új 2.500

2.000
új 2.200

1.700
új 2.000

Az összegek az Áfa-t is tartalmazzák.
Tiszteletdíjas az a verseny, ahol a súlycsoportok első helyezettjei, valamint csapatverseny első
három helyezettjei tiszteletdíjat kapnak. A megjelölt összegek felső határértéket jelölnek. Kérjük,
hogy ezeket a versenykiírásokban ne lépjék túl.
A rendező szakosztálynak lehetősége van a versenykiírásban névszerinti vagy számszerinti
nevezési kötelezettséget előírni. A nevezési határidő: mindig a versenyt megelőző szerda éjfél.
Nevezni csak írásban lehet! A mindenkori versenykiírásban megadott e-mail, Fax vagy levelezési
címre, az MBSZ honlapjáról letölthető nevezési lapon. Az a szakosztály, amely a nevezési
kötelezettséget elmulasztja, a kiírt nevezési díj 3 szorosát kell, hogy fizesse.
Budapest, 2016 december 14.
Jóváhagyta:
Indoklás:
1. A rendezők jelezték, hogy a jelenlegi nevezési díjakból és az egyéb bevételekből befolyó
összegek már nem fedezik a rendezés költségeit. A versenyek rendezése így ráfizetéses,
így nem tudják bevállalni a versenyek megrendezését. A versenyt rendező egyesületek
egyöntetű kérése és visszajelzései miatt javasoljuk az emelést
2. Az országos bajnokságra a területi bajnokságokról lehet bekerülni, így az országos
bajnokságok induló létszáma csökkenni fog, azaz a befolyó nevezési díj is. Kompenzálni
szükséges az így kieső nevezési díjak összegét.

Költségszámítás példák:
Felnőtt, junior, kadet rangsorverseny ( 2 szőnyeg, nem tiszteletdíjas):
bevétel:
80 főx2500Ft = 200.000,- Ft nevezési díj
kiadás:
7 bíró, titkár x 15.000Ft = 105.000Ft + 2 kocsi útiköltség
orvos 20.000 Ft
takarítás, szállítás25.000Ft
érmek: 25.000Ft
terembér ???
175.000,-Ft +terembér+útiköltség
Diák OB (3 szőnyeg, tiszteletdíjas):

bevétel:
kiadás:

150 főx2500Ft= 375.000,- Ft nevezési díj
10 bíró, titkár x 15.000Ft = 150.000Ft + 3 kocsi útiköltség
TV- verseny 20.000Ft
orvos 20.000 Ft
takarítás, szállítás25.000Ft
tisztelet díjak: 25.000Ft (érmek központilag)
terembér ???
240.000,-Ft +terembér+útiköltség

összeállította:
Kálmán Tibor

Jóváhagyta a Magyar Birkózó Szövetség elnöksége 2016. december 14-én 51/2016. számú
határozatával.

