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Az elnökség elfogadta a 2021.évi Felzárkóztatási program támogatásának elosztási rendszerét
uszonyosúszás sportágban az MBSZ_Felzárk_uszonyos_melléklet szerint.

MBSZ_Felzárk_uszonyos_melléklet
1. Felzárkóztatási program támogatásának elosztási rendszere uszonyosúszás sportágban

Felzárkóztatási program uszonyosúszásra jutó kerete: 11.600.000 Ft
Az egyesületekhez eljuttatott támogatások fajtái:
1. működési támogatás;
2.
eredményességi támogatás;
3. élversenyzői támogatás.

Működési támogatás:



aktív versenyengedélyek száma: az MBSZ rendszerében rögzített, az egyesület elnöke
(megbízott képviselője) által jóváhagyott, szabályszerűen kiváltott versenyengedélyek száma
(versenyenként külön-külön vizsgálva),
o szorzó: 1x;
aktivitási szint: az aktív versenyengedélyek számának százalékos aránya, amely
egyesületenként külön-külön meghatározza azt a minimum létszámot, amely szükséges az adott
versenyen az aktivitási pont megszerzéséhez,
o szorzó: 6x,
o aktivitási küszöb (a kiváltott versenyengedélyek számához viszonyítva): min. 30%



alapítás éve (súlyozott)



A működési támogatás az alábbiakra használható fel, illetve a támogatás nem kerül közvetlenül
kiutalásra, a megítélt keret erejéig az egyesület költségeit az MBSZ fedezi:
·

hazai és külföldi versenyeztetés (nevezési díj, étkezés, szállás, utazás stb.);

·

hazai és külföldi edzőtáboroztatás.

Eredményességi támogatás:
•

Poseidon szintidők,
o
o
o

•

szintidő táblázat alapján (2. számú melléklet),
20.000 Ft: csak egyszer kapható személyenként
év végi összesítés alapján, egyszeri támogatás;

Titán szintidők,
o
o

szintidő táblázat alapján (2. számú. melléklet),
40.000 Ft: csak egyszer kapható személyenként,
o év végi összesítés alapján, egyszer támogatás.

Az eredményességi támogatás azon egyesületek kaphatják, akik legalább egy Poseidon vagy egy Titán
szintes versenyzővel rendelkeznek, valamint az alábbiakra használható fel, illetve a támogatás nem kerül
közvetlenül kiutalásra, a megítélt keret erejéig az egyesület költségeit az MBSZ fedezi:



hazai és külföldi versenyeztetés (nevezési díj, étkezés, szállás, utazás stb.);
hazai és külföldi edzőtáboroztatás.

Élversenyzői támogatás: szintidő utáni felkészülési támogatás
•
•

szintidő táblázat alapján (2. számú. melléklet),
csak egyszer kapható személyenként (a magasabb összeg érvényes, nem halmozható),
o
o

junior korosztály: 100.000 Ft,
felnőtt korosztály: 200.000 Ft,

•
csak a világversenyre utazó válogatott keret tagjai kaphatják, azon versenyzők, akik szintet úsztak, de a
világversenyen nem vesznek részt, nem jogosultak a támogatásra.

