
„Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2019” pályázat 

  5. melléklet 

NEMZETKÖZI SPORTEREDMÉNY-HITELESÍTŐ ADATLAP 

 Versenyeredményenként egy adatlap kitöltése szükséges.  

 Az adatlapot a hivatalos versenyjegyzőkönyv adataival megegyezően kell kitölteni.  

 A hitelesítést kizárólag a 4. mellékletben megnevezett, a versenytípusnak, illetve a sportágnak megfelelő 

szervezet végezheti. Más szervezet – pl. megyei szövetség, sportegyesület – hitelesítése nem érvényes! 

 Csak a hiánytalanul, pontosan kitöltött, aláírással és bélyegzővel ellátott adatlap érvényes! 

PÁLYÁZÓ (TANULÓ) NEVE 
(Személyazonosító igazolványban/születési anyakönyvi kivonatban szereplő hivatalos név.) 

 

SPORTÁG MEGNEVEZÉSE 

 

VERSENY TÍPUSA (Kérjük aláhúzással jelölni.) Világkupa esetén kérjük aláhúzással jelölni, hogy a 

versenyszámból 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között rendeztek-e világbajnokságot (VB).) 

 Olimpia  Ifjúsági Olimpia (YOG)  Paralimpia  Sakkolimpia  Siketek Sakkolimpiája     

 Vakok Sakkolimpiája  Speciális Világjátékok  Világbajnokság  Európa-bajnokság     

 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)  GAISF Világjátékok  Európa Játékok  

 Gymnasiade  Iskolai Világbajnokság (ISF)  Világkupa: rendeztek Felnőtt VB-t / rendeztek 

Korosztályos VB-t / nem rendeztek VB-t 

VERSENY MEGNEVEZÉSE  

 

VERSENYSZÁM MEGNEVEZÉSE  

 

VERSENYSZÁM JELLEGE (Kérjük aláhúzással jelölni.)  

 egyéni versenyszám  páros versenyszám  egyéni sportág 3–8 fős csapatversenyszáma 

 egyéni sportág csapatversenyszáma (9 főtől)  csapatsportág versenyszáma 

VERSENY HELYSZÍNE (Település neve. Többnapos/többfordulós versenyek – pl. kupák, bajnoki 

versenyrendszerek – esetén az utolsó versenyesemény helyszíne.) 

 

VERSENY IDEJE (2018. 09. 01. – 2019. 08. 31. között elért versenyeredmény. Többnapos/több-fordulós 

versenyek – pl. kupák, bajnoki versenyrendszerek – esetén az utolsó versenynap.) 

 

HELYEZÉS (Kérjük aláhúzással jelölni.)                    I.       II.       III.      IV.     V.      VI. 
 

HITELESÍTŐ SZERVEZET ADATAI  

Törvényszéki kivonatban szereplő hivatalos név (Nem rövidített név.) 

 

Kapcsolattartó neve  

Elérhetőség (telefon és e-mail)  

Az adatlap kitöltése a versenyjegyzőkönyv adataival megegyezően történt.  

(A hivatalos versenykiírást, illetve versenyszabályzatot, valamint a versenyjegyzőkönyv fenti adatokat 

alátámasztó oldalainak hitelesített másolatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma bekérheti ellenőrzésre.) 
 

Kelt: ,  év  hó  nap 

 

  
P.H. 

 

…………………………………………… 

hitelesítő szervezet aláírása és bélyegzője 


