
  
  

  BIC TECHNO pályázat DP 2019/1 
  

Pályázati felhívás junior korú versenyzők egyesületei részére Bic  
Techno 293 felszerelésekhez  

  
  
  

Felhívjuk a tisztelt egyesületek figyelmét, hogy a 2019-es szezon kezdetén ismét lehet pályázni 
BIC TECHNO 293-as felszerelésekre. 
 
Az aktuális pályázatunkban 5 db keveset használt BIC T293 deszkára, 1 db komplett használt 
T293-as 8.5-es riggre, valamint egy 1 db enyhén sérült, használt 7.8-as riggre lehet pályázni. 
 
A szövetség célja, hogy tovább bővítse utánpótlásbázisát és egyre több fiatal kapjon lehetőséget 
versenyzésre, professzionális edzésekre.  
 
További információ a nemzetközi szinten már évek óta sikeresen működő hajóosztályról az 
alábbi linken található:  
http://www.techno293.org/  
 
 A pályázatban minden pályázó egyesületnek részletesen le kell írnia, hogy:  

 

• az elnyert felszerelést ki fogja használni (deszkák esetében kizárólag az 
U9/U11/U13/U15/U17 versenyzők), 

• milyen céljai vannak hosszabb távon az egyesületnek a Bic Techno osztály 
fejlesztésében, 

• az adott versenyző milyen edzőtáborokon és versenyeken kíván részt venni, 
• milyen szakemberek vesznek részt a sportoló felkészítésében. 

  
Amennyiben a pályázat kedvező elbírálásban részesül, akkor a pályázó egyesület 2022. március 
31-ig egy komplett BIC TECHNO 293 One Design deszkát és/vagy komplett BIC TECHNO 
7.8-as és/vagy 8.5-es rigget kap használatra. 

  

Használatbavételi díj: 

- deszkák esetében 50.000 Ft / 3 év, előre fizetve 

- riggek esetében 30.000 Ft / 3 év, előre fizetve 



 

Feltételek:  

• Érvényes Magyar Szörf Szövetségi tagság az egyesület részéről, 

• Az egyesület által kijelölt versenyző a Magyar Bajnokság fordulóin részt vesz, 
minimum három fordulón, vagy a Gyerekbajnokság legalább egyik fordulóján. 

 

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

használni”, az önhibájából keletkezett kárt megtéríteni.  

 

  

Beadási határidő: 2019. május 16. (csütörtök) 12:00   

A cégszerű aláírással ellátott pályázatokat beküldeni kizárólag a windsurf@hwa.hu email 
címre kérjük. 

A tárgyhoz kötelező beírni a pályázat kódját: BIC TECHNO pályázat DP 2019/1 

A pályázat elbírálója: az MSZSZ Elnöksége  

A pályázatok elbírálása: 2019. május 17. (péntek) 

Nyertesek kihirdetése: 2019. május 18. (szombat) 

 

  

  

Magyar Szörf Szövetség 


