
 

 

 

Pályázati Felhívás! 

 
A MAFSZ Elnöksége jelen pályázati felhívás alapján, minden MAFSZ egyesület, illetve egyéb 

pályázó szervezet, (városi önkormányzat, intézmény) részére lehetőséget biztosít, a MAFL Divízió 

I.- II. osztály bajnoki döntő mérkőzéseknek a megrendezésére. Mindkét Divízió döntője július 11-én 

kerül lebonyolításra, közös rendezés keretében. Pályázni is csak egyben lehet a két mérkőzés 

lebonyolítására.  

 

A pályázatokat az alábbiakban megadottak szerint lehet benyújtani. 

Egy pályázatot A4 formátumban, maximum 4 oldal terjedelemben kell elkészíteni a pályázónak az 

alábbi fő tartalmi csoportok szerinti bontásban. A pontokban szereplő elvárásokat nem kell minden 

esetben részletesen leírni, csak azt, hogy azt a pályázó teljesíteni tudja. 

 

A pályázathoz kapcsolódó egyéb terveket A4 méretben, maximum 2 oldalon leírva kérjük 

elkészíteni és a pályázattal együtt benyújtani. 

 

A pályázatok beadhatók személyesen, vagy postán a MAFSZ Elnökség címére: 1095 Budapest, 

Soroksári út 48. 

 

A pályázatok beadhatok kizárólag elektronikus formában is az alábbi címre: 

elnokseg@gmail.com 

 

Pályázható rendezvények: 

2015. évi MAFL Divízió I. és II. osztály döntője: 2015. július 11. 

 

A mérkőzések lebonyolítási sorrendje és szabályai: 

A Divízió II. döntőt követően kerül lebonyolításra a Divízió I. döntője. Mindkét döntő mérkőzés 

éremátadására közvetlenül a lefújást követően kerül sor. A Divízió II. döntő lefújása és a Divízió I. 

döntő kezdete között max. 30 perc telhet el.  

 

Pályázóval kapcsolatos elvárások: 

Általános elvárások: 

1. A meghirdetett rendezvényekre minden olyan szervezet, vagy MAFSZ egyesület, MAFSZ 

egyesületi háttértámogatással bíró szervezet (pl.: önkormányzat) pályázhat, aki az elmúlt 1-

1,5 évben minimum 3 amerikai futball mérkőzést rendezett. 

 

Rendezéssel kapcsolatos elvárások: 

Helyszín: 

2. A mérkőzések helyszínének a MAFSZ Divízió I. osztály pályára előírt 

(www.mafsz.org/letoltesek/dokumentumok/divizio1versenykiirás/) 5. pont, a ’Hazai 

mérkőzések rendezése’ fejezetben leírt követelményeknek kell megfelelnie. A pályáról min. 

3 db digitális fotót kell küldeni, 3 oldalról fotózva az elnok@mafsz.org címre. 

3. A mérkőzés pályáján a füvet, a mérkőzést megelőző (max. 2-3) napon kell levágni. 

4. A mérkőzésre az amerikai football minden pályatartozékának a MAFSZ Játékszabályban 

előírtaknak meg kell felelnie + kapufaszivacsot takaró borítóknak, a yard és a támadás 

jelzőnek, illetve a chain állapotának esztétikailag elfogadhatónak kell lenniük. 

5. Esti mérkőzéshez a pályának, minimum 6 db 10-15 méter magas oszlopon elhelyezett 12 db, 

egyenként 2 000 W-os halogén világításnak kell lennie, + a nézőtéren normál világításnak a 

kijáratig. 
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6. A nézőtéri ülőhelyeknek a mérkőzés napján letisztított állapotban kell lenniük. 

7. A mérkőzésekre min. 20 fős VIP szektort kell biztosítani, vagy elkülönített ’sör’ sátorban 

elhelyezett üléseknek kell lenniük. 

8. A mérkőzés helyszínének minden hatósági előírással és engedéllyel, továbbá néző 

biztosítással kell rendelkeznie. 

9. A mérkőzés helyszínéül szolgáló pályára a mentőnek be kell tudnia állni. 

10. Tv felvétel miatt emelődarus kocsinak a pályaszélére kell tudni állnia. 

11. Bejáratnál biztonságos és biztosítható pénztár fülke, vagy helység kell és minimum 3 fő 

biztonsági-rendezői szolgálatot ellátó személy, megkülönböztető mellényben. 

12. Fellépőknek átöltözési, tisztálkodási lehetőség (öltöző) biztosítása. 

13. Hang-, fény- és látványtechnikai feltételeket kell a mérkőzések helyszínén biztosítani. 

14. Pályafestést víz alapú fűfestékkel, mész hidráttal kell elkészíteni a MAFSZ 

Játékszabálykönyvben megadott pályaméretek szerint. 

 

Rendezés, program: 

15. A bajnoki döntők rendezésére pályázónak percre lebontott forgatókönyvet kell benyújtania, 

pályázatában a MAFSZ elnökség számára. 

16. A bajnoki döntőkre műsort, programot kell biztosítani a következők szerint:  

- Pre Game Show max 25 perc, a mérkőzés előtt,  

- Half Time Show max. 20 perc, a mérkőzés félidejében. 

      A műsortervet a pályázatba kell becsatolni. 

 A műsortervben kell megadni azt, hogy a tiszteletbeli kezdőrúgást mely (városvezető 

 személy, VIP, vagy ismert személy végzi el, illetve a műsorokban fellépőket is itt kell 

 nevesíteni.) 

17. Amennyiben a mérkőzést követően egyéb műsor is van tervezve, (koncert, stb.) azt is a 

pályázatban kell nevesíteni. 

18. Cheerleaderek fellépése esetén a DIV I- II. osztályú bajnokságok versenykiírásában megadott 

szabályokat kell betartani.  

 

Hang, fény, látvány, áram: 

19. A mérkőzésekre min 2 db 400 W/db teljesítményű hangfal szükséges. Továbbá 1 db URH 

mikrofon a mérkőzés kommentátorának, 1 db 130 m hatósugarú microport a vezető 

játékvezetőnek (1+1 elemmel), 1 db MP3-4, DVD, CD lejátszására alkalmas hangtechnikai 

berendezés technikussal. 

20. Esti mérkőzés esetén az 5. pontban megadott teljesítményű világítás, ezt követően szervezett 

könnyűzenei koncert esetén annak megfelelő világítás. 

21. Minden látvány elemet, tűzijátékot stb. a pályázatban kell nevesíteni. 

22. A mérkőzés helyszínén minden technikai szolgáltatónak áramvételi lehetőséget kell 

biztosítani a pálya területén, ezen kívül asztalokat és székeket a műsorvezetők és 

statisztikusok részére, amelyet lehetőleg a pálya legmagasabb pontjára kell telepíteni, vagy 

ha van fedett Tv fülke, amelybe mindezek beférnek, akkor értelemszerűen oda kell elhelyezni 

ezeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Segítők, hostessek, VIP ellátás: 

23. A mérkőzések során a VIP és kiemelt vendégek fogadására 2 fő hostess (lehetőség szerint 

egyforma, azonos jellegű öltözékben lévő hölgy) szükséges, akik a mérkőzések végén 

segítenek a díjátadáskor. 

24. A mérkőzéseket követő díjátadáshoz szükséges: asztal (min. 120 x 60 cm) fehér abrosszal 

teljes felületen leterítve és szél ellen védő csipeszelve. 

25. A bajnoki döntő mérkőzésekre a pályázónak maximum 20 fő részére minimális VIP ellátást 

kell biztosítania: 2 szendvics/fő + 2 üdítő- ásványvíz/fő + 1 kávé/fő. 

Reklám, Promóció: 

26. A DIV I.-II. osztályú döntő mérkőzéseken a MAFSZ névadó és egyéb támogatói molinókat 

díjtalanul ki kell helyeznie, illetve be kell szednie a pályázónak a mérkőzés pályáján.  

27. A bajnoki döntő mérkőzések hivatalos logoját a MAFSZ biztosítja. 

 

Tv, Média: 

28. Pályázónak a pályázatában jeleznie kell, hogy mely Tv társaságokat kívánja az eseményre 

 meghívni, milyen megjelenést tervez. 

29. Pályázónak a pályázatában kell megadnia azt, hogy mely médiumokban milyen        

megjelenéseket tervez. 

 

Pénzügyi feltételek: 

30. Csak olyan MAFSZ egyesület pályázhat a mérkőzések rendezési jogára, amelynek a 

 pályázat benyújtásakor az aktuális havi szövetségi tagdíjon kívül lejárt pénzügyi tartozása a 

 MAFSZ felé nincs, és a pályázatban megadottak szerinti rendezési követelmények, tartalmak 

 alapján összesített költségre, a pályázó egyesület pénzügyi kötelezettség vállaló nyilatkozatot 

 ad a MAFSZ részére. 

31. Nem MAFSZ szervezetek esetén a megpályázott rendezvényre, a pályázatban megadottak 

 szerinti rendezési követelmények, tartalmak alapján összesített költségre, a pályázó pénzügyi 

 fedezetet mutat be MAFSZ elnökség részére (bank garancia, banki fedezet igazolás). 

 

A rendezvények MAFSZ költség és terméktámogatása: 

32. A nyertes pályázó számára a MAFSZ a bajnoki döntő mérkőzésekre összesen 200 000 Ft 

értékű költségtámogatást nyújt számla ellenében, a mérkőzést követően 5 munkanapon belül 

átutalva. 

33. A mérkőzések jegybevétele teljes értékben a nyertes pályázót illeti meg. 

 

A rendezvények MAFSZ reklám, média és egyéb támogatása: 

35. A mérkőzések média támogatását a MAFSZ az éves média támogatói keretéből támogatja. 

36. A mérkőzéseket a MAFSZ mind a központi oldalán, mind a vele együttműködő oldalon 

díjtalanul reklámozza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pályázatok beadási határideje: 2015. március 16. 

 

Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. március 20. 

 

A nyertes pályázóval a MAFSZ megállapodást köt a rendezvény megrendezésére, a fentiekben 

megadottak alapján. 

 

A pályázatok elbírálásánál a MAFSZ elsődleges szempontja, hogy a sportág promóciója, a 

rendezvények programja, a mérkőzés rendezési és pálya feltételei, illetve a műsor minőségi 

színvonalon való biztosítása legyen megalapozott, a pályázó erre készített és benyújtott terve 

alapján. Az Elnökség a jogot fenntartja, hogy amennyiben egy pályázatot sem talál kielégítőnek, 

eredménytelennek hirdesse meg a pályáztatást és eltérjen a központi, páros rendezéstől. 

 

A pályázatot a MAFSZ Elnökség értékeli, azt követően eredményt hirdet. 

 

Jelen pályázati kiírás érvényes 2015. február 20-tól, az abban foglaltak szerint. 

 

Budapest, 2015. február 20. 

 

 

 

MAFSZ Elnökség 

 


