1. Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy magyar versenyző részt vehessen a WMACi
2014 Budapest elnevezésű szenior fedett pályás atlétikai vb-n?
 Versenyengedély, melyet az idő rövidsége miatt egyesületi tagság nélkül, közvetlenül
a Magyar Atlétikai Szövetségtől (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 403-as szoba) is
lehet igényelni. A versenyengedély egy naptári évre szól, és a korábbi SZAMOSZ-nál
kiváltott engedéllyel ellentétben 5000 Ft helyett csak 1000 Ft. Mielőtt elindulna a
Szövetséghez, tanácsoljuk, hogy a (06 1) 460-6843, 44-as telefonszámon érdeklődjön,
mikor tudják fogadni.
 Amennyiben nem tud személyesen Budapestre utazni, e-mail-ben és/vagy faxon is
kérhet versenyengedélyt, amit majd a helyszínen tud átvenni.
 Nevezéshez szintidő nem szükséges.
2. Hogyan kell nevezni?
 Nevezni online, a verseny honlapján ( www.budapest2014.hu ) és offline, papír
formátumon keresztül is lehet. Nemzetközi verseny lévén World Masters Athletics
biztosítja a nevezési szoftvert, így az online űrlap csak angolul, németül, franciául és
spanyolul elérhető. Ugyanarról a honlapról azonban letölthető a nevezési lap magyar
verziója is, ezt kitöltés után az info@budapest2014.hu e-mail címre vagy a Magyar
Atlétikai Szövetséghez kell eljuttatni. (cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 403as szoba, fax: 1/460 6845)
 Az űrlap kitöltése után be kell fizetni a nevezési díjat is, az űrlap kitöltése
önmagában nem elég a nevezéshez, mint ahogy a nevezési díj átutalása sem elég az
űrlap kitöltése nélkül.
3. Hogyan és hova kell befizetni a nevezési díjat?
 A nevezési űrlap kitöltése után a rendszer több fizetési módot is felajánl. Lehet
bankkártyával fizetni, saját számláról átutalni, illetve úgy is, ha személyesen
befáradnak valamelyik MKB Bankba, és ott a MASZ Eurós bankszámlájára (IBAN:
HU58 1030 0002 2031 5870 4882 0026, SWIFT: MKKBHUHB) fizetik be a nevezési
díjat.
 A nevezési díjat (nemzetközi verseny lévén, és a World Masters Athletics-szel való
elszámolási kötelezettség miatt) csak euróban lehet befizetni vagy átutalni. Forintban
fizetni a bankban, személyesen lehet, ott az aznapi árfolyamon kiszámolják, pontosan
mennyi forintnak felel meg a nevezési díj. (Ennek bankonként változó kezelési
költsége van!)
 A Magyar Atlétikai Szövetségben kézpénzben nem lehet befizetni a nevezési díjat!

 Amire figyelni kell: a nevezési űrlap kitöltése után a rendszer ad egy azonosító kódot.
Ezt a befizetésnél a közleményben fel kell tüntetni, hogy a rendszer azonosítani tudja
a versenyzőket.
 A tévesen elküldött utalást (pl. kétszer nyomta meg az „elküld” gombot) a rendszer
érzékeli, és a második átutalást automatikusan törli. Amennyiben mégsem ez
történik, kérjük, írjon egy e-mailt az info@budapest2014.hu-ra és a többletet
visszautaljuk.

4. Online regisztráció esetében azonnal kell utalni?
 Nem, lehet később is fizetni, a fizetési határidő február 17. De ha az online
regisztrációs űrlapon a “fizetési mód” rovatban az “offline” opciót vá lasztja, abban az
esetben 20 euró extra ügyintézési díjat kell hozzáadni a végösszeghez. (Ez a felirat
jelenik meg a felületen: “Offline payment may be made by electronic bank transfer.
To pay by electronic bank transfer, please add a €20.00 processing fee to the total
amount of your registration”- ez a bank költsége, nem a Szövetséghez jön. )
5. Ki jogosult a magyaroknak járó díjkedvezményekre?
-

Mindenki, aki magyar állampolgár, lehet kettős állampolgár is, ha az egyik
magyar. A lényeg, hogy legyen az 1. pontban feltüntetett MASZ
versenyengedélye.

-

Itt élő külföldi állampolgár nem, még ha rendelkezik magyar lakcímmel, akkor
sem.

-

Külföldön élő magyar állampolgár igen.

6. Kinek kell WMA díjat fizetni?
-

Minden versenyzőnek. A kísérőknek (14 év alatt és felett) nem, akkor sem, ha
fizet úgynevezett „accompanying fee”-t!

7. Aki banki átutalással fizeti a nevezési díjakat, hol, hogyan, milyen formában kaphat
számlát?
-

A rendszer a megadott email címre automatikusan küldi a számlát. Ha nincs email cím, ahova küldhetjük, jelezzék valamilyen úton a szervezőbizottságnak a
számlaigényüket, és a helyszínen, a regisztrációnál megkapják.

8. Csapatversenyek:
-

Csapatban a mezei futáson, a gyaloglásban, és a félmaratonon lehet indulni.

9. Váltó:
-

Váltó csak a 4x200 méteres számban lesz, aki csak erre a versenyszámra jelentkezik,
annak mindössze a WMA díjat kell átutalni, melynek összege 28 Euro.

10. A versenyszám előtt mennyivel előbb kell bejelentkezni a TIC-be?
-

Előző nap kell leadni az úgynevezett „declaration form”-ot, amivel felkerül a
versenyző a következő napi rajtlistára.

11. Hol és hogyan lehet egyenruhát igényelni?
-

Írni kell egy e-mailt az info@budapest2014.hu címre, mely tartalmazza a ruha
igénylőjének méretét, illetve hogy milyen felszerelést szeretne (póló, mez,
nadrág, melegítő, stb.).

-

A MASZ Szenior Bizottsága tett lépéseket, hogy biztosítson kedvezményes árú,
nemzeti színű és feliratú mezeket, melyeket majd meg lehet vásárolni.
További információt ezzel kapcsolatban a verseny Facebook oldalán, és a
holnapon olvashatnak.

Nevezési határidő: 2014. február 17.

