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Pályázat felnőtt kispályás 3x3 torna megrendezésére 

 
 
A Magyar Jégkorong Szövetség 2019/2020-as szezonban először ír ki pályázatot a 3x3 
jégkorong népszerűsítésére. A sportág kispályás verziójának fejlesztése nem csak az MJSZ, 
hanem a Nemzetközi Jégkorong Szövetség céljai között is szerepel. A sportág ezen verziója 
2020-ban az ifjúsági téli olimpián debütál először az IIHF szervezésében. 
 
A pályázattal az MJSZ célja, hogy a sportág szélesebb körű népszerűsítése érdekében további 
anyagi támogatást biztosítson azon tagszervezetek számára is, akik nem szabványméretű 
állandóan üzemelő jégpályán végzik oktatják és népszerűsítik a jégkorongot, utánpótlás 
korosztályú csapattal rendelkeznek 3x3 bajnokságban vagy nincs az adott településen profi 
jégkorongklub. 
 
Pályázóval szembeni elvárások: 

Pályázó csak olyan MJSZ tagszervezet lehet, melynek nincs TAO tartozása az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) illetve lejárt pénzügyi tartozása nincs az MJSZ felé. A 
pályázó vállalja, hogy 2020 január 15. és 2020 február 28. között 2 alkalommal 3x3 
lebonyolítású felnőtt jégkorongtornát szervez és eleget tesz a pályázat feltételeinek. 
 
A pályázat teljesítésével kapcsolatos elvárások 

1. Infrastruktúra  

• legalább 10x20 m, de legfeljebb 20x40 m méretű jégfelület, 

• jégpálya körül palánk, a kapu mögötti részeken plexi vagy háló a nézők védelme 
érdekében, 

• legalább 2 db öltöző,  

• legalább 2 db zuhanyzó, 

• kapu méretei: 180x30,5 cm (tavihoki kapu). 
 
2. A torna lebonyolítása 

• legalább 4, de legfeljebb 6 csapat, 

• legalább 6 fő/csapat, de legfeljebb 9 fő/csapat, 

• legalább 3 mérkőzés/csapat, 

• legalább 2x10 perces mérkőzések futóórával, 

• mentő jelenléte, 

• 1 fő a Játékvezetői Testület által biztosított játékvezető, minden mérkőzésen, aki 
az eredményeket rögzíti és a hivatalos végeredményt kihirdeti,  

• zsűri, amely rögzíti a résztvevők nevét, 
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• az 1-3 helyezett számára érmeket és kupákat a szervező biztosítja, 

• a részletes lebonyolítás szabályairól szóló információs csomagot a győztes 
pályázatok részére külön küldi ki az MJSZ. 

3. Kommunikáció 

• A 3x3 projekt arculatát és kreatív anyagait az MJSZ tervezi. A pályázó megkapja a 
kreatív anyagokat és azokat saját igényei szerint felhasználhatja.  

• A pályázó vállalja, hogy a tornákról 90 és 120 mp közötti hangulatvideót készít, 
melyben feltünteti az MJSZ által átadott arculati elemeket és azokat az MJSZ 
számára átadja. 

• Fotót és vagy videót készít, azokat a facebook vagy instagram kommunikációjában 
megosztja és Magyar Jégkorong facebook vagy hockeyhungary instagram oldalt 
megjelöli.  

• Az MJSZ saját kommunikációt is indít a projektről, melyben feltünteti a nyertes 
pályázót, mint a torna lebonyolítóját. 

 
4. Marketing  

• Az MJSZ a tornák résztvevői számára szóróajándékokat és jutalmakat biztosít. 

• A pályázó vállalja, hogy 2020. december 31-ig a torna helyszíneként szolgáló 
jégpálya palánkfelületére legyártatja, kihelyezteti és állagában megőriz az MJSZ 
által előírt módon 4 db 100x300 cm reklámfelületet. 

• Facebook-eseményt hoz létre, amelyen közzéteszi a jelentkezés módját és a 
kötelező szabályokat. 

• Az MJSZ részéről esetlegesen biztosított nyereményeket átadja a díjazottaknak, azt 
fényképpel dokumentálja. 

• Forró teát, szendvicset, zsíroskenyeret vagy snack-falatokat biztosít a résztvevők és 
a nézők számára. 

 
5. Felelősség 

A rendezvénnyel kapcsolatos felelősség a pályázót terheli. 
 
A pályázat díjazása 

Pénzdíj: 

Minden nyertes pályázó legfeljebb egyszeri bruttó 1.000.000,- Ft összegre jogosult. A 
pályázati pénz az alábbi célokra fordítható: 

• bérjellegű ráfordítások, ide nem értve az esetlegesen a játékosoknak bármilyen 
jogcímen teljesített kifizetéseket, 

• sporteszköz, sportfelszerelés 

• szállás, étkezés 

• személyszállítás 
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• rendezési költségek 

A pályázat támogatását az MJSZ három ütemben biztosítja.  

1. A kommunikációs és marketing elemeket a sikeres pályázó a torna lebonyolítása 
előtt veszi át.  

2. A tornákat követően 2020. január 15. és legkésőbb 2020. március 31. között a 
nyertes pályázó az MJSZ részére átadja a lebonyolítás teljes dokumentációját (pl. 
a megrendezéssel kapcsolatos számlákat, szerződéseket, szállítóleveleket, 
teljesítési igazolásokat, raktárba vételi bizonylatokat, átadás-átvételi 
bizonylatokat, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat stb.), amelynek 
megfelelősége esetén az MJSZ kifizet legfeljebb 700.000 forintot.  

3. Az utolsó 300.000 forintos összeget az MJSZ azt követően folyósítja, hogy a pályázó 
dokumentálta a palánkreklámok megfelelő állagban történő megóvását. 
()Amennyiben ezen idő alatt a palánkreklám megsérül, cserére szorul, úgy azt a 
pályázó haladéktalanul köteles jelezni MJSZ felé, egyúttal megfelelő pótlásról 
gondoskodni. 

 
Pályázat benyújtása  

A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani az regisztracio@icehockey.hu e-
mailcímre .doc vagy .pdf formátumban. A tárgyban feltüntetni szükséges: Felnőtt kispályás 
3x3 pályázat. A pályázati anyagot a Pályázó cégszerű aláírásával kell ellátni.   
 
Pályázat elbírálása 

A pályázat során 15 pályázat nyerhet támogatást, amelyek közötti sorrendet a megszerzett 
pontok alakítják. Azonos pontszám esetén a korábban benyújtott pályázat nyer. 
 
Pályázati értékelési rendszer: 

• A pályázó U12/U14/U16 korosztályok egyikében az MJSZ 3x3 bajnoki rendszerében 
versenyeztet csapatot a 2019/20-as szezonban    5 pont 

• A pályázó székhelye szerinti településen nincs profi első osztályú csapatot 
versenyeztető jégkorongklub      5 pont 

• A két minimum öltözőn felül rendelkezésre bocsátott plusz öltözők (egy öltöző 
minimum 20 m2)        + 1 pont/öltöző  

• Zene és hangosítás biztosítása a rendezvény alatt 2 pont 

• További közönség és résztvevő szórakoztató aktivitás +1 pont/minden további 
aktivitás 

 
Határidők  

benyújtás: 2020.01.06. 0:00 óra 

elbírálás, eredményhirdetés: 2020.01.09.  
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megvalósítás igazolása I. részlet: 2020.03.15. 

megvalósítás igazolása II. részlet: 2020.12.31. 
 
Tájékoztatás, kérdések:   

További tájékoztatás az regisztracio@icehockey.hu e-mail címen kérhető. A tárgyban 
feltüntetni szükséges: Felnőtt kispályás 3x3 pályázat 

Kérdések 2020.01.03-ig tehetők fel a fent jelzett e-mail címen, válasz 36 órán belül.  
 
 
Budapest, 2019. december 17.   


