PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az FIA MOTORSPORT GAMES
rendezvényen történő részvétel és a részvételhez kapcsolódó támogatás elnyerésére.

I.

BEVEZETÉS
A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kiírta az FIA MOTORSPORT GAMES elnevezésű
versenysorozatot. Az FIA MOTORSPORT GAMES során az FIA tagsággal rendelkező
autósport szervezetek (ASN-ek) által nevezett nemzeti csapatok mérik össze
teljesítményüket.
Jelen pályázati felhívás célja, hogy kiválasztásra kerüljenek azok a versenyzők, akik – mint
a MAGYAR VÁLOGATOTT - magyar színekben részt vehetnek az FIA MOTORSPORT
GAMES versenysorozaton. Valamennyi, a MAGYAR VÁLOGATOTTBA beválasztott
versenyző részére az MNASZ – az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása
segítségével, a jelen kiírásban meghatározott anyagi és tárgyi hozzájárulást biztosít.

II. A RENDEZVÉNY MEGHATÁROZÁSA
1.

A rendezvény elnevezése:

FIA Motorsport Games

2.

A rendezvény időpontja:

2019 október 31. - november 3.

3.

A rendezvény helyszíne:

ACI Vallelunga versenypálya, Róma, Olaszország

4.

A kiírásra kerülő kategóriák:
- E-sport (szimulátor)
- pályaverseny / túraautó
- pályaverseny /F4
- drift
- gokart szlalom

III. A RÉSZTVEVŐK KÖRE
1.

1

Jelen pályázati felhívás keretében pályázatot nyújthat be a Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség valamely tagszervezete, a tagszervezet keretei között sporttevékenységet
folytató versenyző indulása és támogatása céljából.

2.

A pályázat benyújtásának általános feltételei:

2.1. Pályázatot kizárólag olyan sportszervezet (sportegyesület, sportvállalkozás) nyújthat be,
amely rendelkezik az adott évre érvényes MNASZ tagsággal és az adott évre vonatkozó
tagdíjfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
2.2. Nem fogadható be az a pályázat,
o

melyet olyan tagszervezet nyújtott be, melynek köztartozása van, vagy mely az
MNASZ felé pénzügyi tartozással rendelkezik,

o

melyet olyan tagszervezet nyújtott be, mely peres eljárásban áll az MNASZ-szel,

o

mely tagszervezet a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben fegyelmi vagy etikai
eljárás keretében jogerősen elmarasztalásra került.

2.3. Pályázat csak azon versenyzők érdekében nyújtható be, akik az alábbi feltételeknek
megfelelnek:
o

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség valamely tagszervezetének keretei között
folytatják sporttevékenységüket

o

megfelel az adott kategóriára előírt feltételeknek

o

vállalják a jelen programleírásban meghatározott feltételek teljesítését,

o

életvitelükkel, sporttevékenységükkel pozitív példát mutatnak kortársaiknak.

2.4. Nem fogadható be az a pályázat,
o

mely olyan versenyző érdekében került benyújtásra, aki a tárgyévben, vagy az azt
megelőző évben fegyelmi vagy etikai eljárás keretében jogerősen elmarasztalásra
került

IV. AZ EGYES KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ
FELTÉTELEK
1.

2.

2

E-sport (szimulátor)
−

maximum 2 versenyző

−

a versenyző rendelkezzen Gran Turismo Sport platformon szerzett tapasztalatokkal

−

a versenyeszközt a rendezők biztosítják

Pályaverseny / túraautó
−

maximum egy versenyző

−

a WSC TCR versenysorozatnak megfelelő versenyautót a versenyzőnek kell
biztosítania (maximálisan használható gumiabroncsok mennyisége: 18 db slick és 12
db wet abroncs)

−
3.

4.

5.

nemzetközi indulásra jogosító licenc és túraautó kategóriában szerzett tapasztalat

Pályaverseny / F4
−

maximum egy versenyző

−

a korábbiakban még nem rendelkezett FIA „B” vagy magasabb kategóriás licenccel

−

nem vett részt két évadnál többször FIA F4 versenysorozatban

−

a versenyautót a rendezők biztosítják

Drift
−

maximum egy versenyző

−

a versenyautót, amely megfelel a korábban Japánban, az FIA által elfogadott
biztonsági előírásoknak a versenyzőnek kell biztosítania

Gokart szlalom
−

maximum egy fiú és egy leány versenyző indulhat

−

14 és 16 év közöti életkor

−

a 102 voltos, 27 Hp teljesítményű elektromos gokartokat a rendező biztosítja

V. AZ MNASZ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
Valamennyi versenyző részére teljes versenyruházat (sisak nélkül), egységes sportruházat,
utazási és szállás költség (MNASZ szervezésében)
Valamennyi versenyző esetében egy fő kísérő részére egységes sportruházat, utazási és szállás
költség (MNASZ szervezésében)
További versenyág specifikus támogatások:
1.

E-sport (szimulátor)
−

2.

3.

Pályaverseny / túraautó
−

nevezési díj

−

támogatás a versenyeszköz biztosításához, szállításához és üzemeltetéséhez és egyéb
versenyzéshez kapcsolódó költségekhez előzetes egyezetetés alapján, melynek
maximális mértéke: 6.500.000,- Ft.

Pályaverseny / F4
−
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nevezési díj

nevezési díj

−
4.

5.

támogatás a versenyzéshez kapcsolódó költségekhez előzetes egyezetetés alapján,
melynek maximális mértéke: 6.500.000,- Ft.

Drift
−

nevezési díj

−

támogatás a versenyeszköz biztosításához, szállításához és üzemeltetéséhez és egyéb
versenyzéshez kapcsolódó költségekhez előzetes egyezetetés alapján, melynek
maximális mértéke: 2.900.000,- Ft.

Gokart szlalom
−

nevezési díj

−

támogatás a versenyeszköz biztosításához és üzemeltetéséhez és egyéb
versenyzéshez kapcsolódó költségekhez előzetes egyezetetés alapján, melynek
maximális mértéke: 500.000,- Ft.

VI. A TÁMOGATÁST ELNYERT PÁLYÁZÓK
KÖTELEZETTSÉGEI
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1.

Minden, a jelen kiírás keretében pályázatot benyújtó tagszervezet illetve versenyző –
a pályázatának befogadása esetén – kötelezi magát arra, hogy az FIA Motorsport
Games versenyen részt vesz. Amennyiben az FIA Motorsport Games versenyen nem
tud megjelenni, azon nem tud részt venni, úgy kötelezi magát arra, hogy megtéríti
MNASZ azon költségeit, melyeket MNASZ a részvételével kapcsolatban kifizetett
(nevezési díjat, versenyruházat, egységes sportruházat, utazási és szállás költség).

2.

Minden, a jelen kiírás keretében pályázatot benyújtó tagszervezet illetve versenyző –
a pályázatának befogadása esetén – kötelezi magát az alábbiak betartására:
o

a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében minden tőle telhetőt
megtesz

o

életvitelükkel, sporttevékenységükkel a támogatási időszakban is pozitív példát
mutatnak kortársaiknak

o

sporttevékenységük során a sportszerűség elvét nem sértik meg

o

nyilatkozataikban nem tesznek olyan kijelentést, mely alkalmas az MNASZ
és/vagy az FIA hírnevének negatív színben történő feltüntetésére

o

média megjelenéseik során feltüntetik, hogy sporttevékenységüket az MNASZ
támogatja

VII. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA
1.

Az V. pontban meghatározott nevezési díjat, a versenyruházat, az egységes sportruházat,
az utazási és a szállás költségét MNASZ közvetlenül egyenlíti ki.

2.

A túrautó és a drift kategóriákban biztosított további támogatások összege, a pályázathoz
benyújtott és elfogadott költségvetésben foglaltaknak megfelelő felhasználást követően,
utólagosan hívható le. A támogatás összege több részletben is lehívható. A támogatás
összegét a pályázatot elnyerő MNASZ tagszervezet igényelheti, a felhasználást igazoló, az
érintett tagszervezet nevére kiállított számla és annak kiegyenlítését igazoló, záradékolt
bizonylat mellékelésével.

3.

Amennyiben a támogatást elnyert tagszervezet ÁFA visszaigénylésre jogosult, úgy a
benyújtott számla nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó), amennyiben ÁFA visszaigénylésre nem
jogosult, úgy a bruttó értéke vehető figyelembe.

4.

A megítélt támogatás a támogatásra megkötött támogatási szerződés aláírását követően,
de legkésőbb az FIA Motorsport Games versenyt követően 7 napon belül kiállított és
kiegyenlített számlák alapján hívható le. A lehívások benyújtásának határideje: 2019.
november 30.

VIII.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

1.

A pályázat 2019. szeptember 11-én 11:30-ig nyújtható be, a jelen pályázati felhívás
mellékletében szereplő űrlap kitöltésével. A kitöltött és aláírt űrlapot és mellékleteit
beszkennelve, elektronikus úton kell beküldeni a palyazat@mnasz.hu e-mail címre.

2.

Egy pályázatban egy versenyző részére lehet támogatást igényelni

3.

Egy tagszervezet több versenyző részére is benyújthat pályázatot

IX. A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
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1.

A benyújtott pályázatokat az MNASZ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM kuratóriuma bírálja
el.

2.

A benyújtott pályázatok elbírálásának eredményéről, az elbírálást követően, minden
pályázó írásos értesítést kap.

3.

A sikeres pályázatot benyújtó tagszervezettel MNASZ támogatási megállapodást köt.

4.

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslati lehetőség nincs.

