
 
 

 

 

Pályázati felhívás junior versenyzőknek Bic Techno 293 felszerelésekhez 

 

 
Felhívjuk a tisztelt versenyzők figyelmét, hogy 2016-ban ismét lehet pályázni néhány BIC TECHNO 

293 deszkára. Terveink szerint néhány keveset használt BIC T293 deszkát tudunk ismét fiatal 11-17 

éves versenyzőink rendelkezésére bocsátani, s ezzel bővül a lehetősége annak, hogy a junior olimpiai 

utánpótlás hajóosztály tovább fejlődjön a 2016-os évben. A szövetség célja, hogy pár éven belül egy 

nemzetközileg is ütőképes junior utánpótlás válogatottat neveljen, és külföldön versenyeztessen. 

További információ a nemzetközi szinten már évek óta sikeresen működő hajóosztályról az alábbi 

linken található: http://www.techno293.org/ . Felhívjuk a pályázó versenyzők figyelmét, hogy az 

oldalon feltüntetett Bic Techno 293 vitorlák 6.8-s (U15) és 7.8-as (U17) méret közül vásároljanak, 

hogy a későbbiekben a nemzetközi versenyeken való indulást is ezzel megalapozzák a kisebbeknek 

bármilyen vitorla elfogadható (U13). 

 A pályázatban minden pályázónak részletesen le kell írnia, hogy milyen céljai vannak hosszabb távon 

a sportágban, mit tervez, milyen edzőtáborokon és versenyeken kíván részt venni. Amennyiben a 

pályázat kedvező elbírálásban részesül, akkor a pályázó a 2017. március 31-ig egy komplett BIC 

TECHNO 293 One Design deszkát kap használatra 20.000,- Ft éves bérleti díj ellenében. 

 

Feltételek: 

 Magyar Szörf Szövetségi tagság (versenyengedély, rajtszám 2016-ra) 

 A versenyzőnek, illetve egyesületének, a deszka átvételétől számított 30 napon belül be kell 

szereznie a deszkához tartozó komplett rigget az U17-ben Bic T293 6.8 vagy 7.8, U 15-ben 

Bic T293 6.8 vagy kisebb bármilyen vitorlát, mellyel a 2016-os versenyeken indul.  

 A versenyző a Magyar Bajnokság fordulóin (5 fordulóból minimum 3-on),  

 A versenyző és a szövetség külön szerződést köt a 2016-os évre a versenyzővel (szülővel) 

 A pályázatot szülői aláírással kell ellátni 

 

- Az eszköz az MSZSZ tulajdonában marad, a versenyző köteles azt a „jó gazda gondosságával 

használni”, az önhibájából keletkezett kárt megtéríteni. 

A pályázatokat beküldeni a husurf@windsurfing.hu -ra lehet  

A pályázat elbírálója: az MSZSZ elnöksége 

Pályázati elbírálása, eredményhirdetése: folyamatosan 

M.Sz.Sz. 
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