
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

J0' számú előterjesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a kőbányai tehetséges sportolók 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatásának 
pályázati felhívásáról szóló 72/2018. (III. 20.) HB határozatával döntött a pályázat kiírásáról. A 
pályázatra rendelkezésre álló keret 2 OOO OOO forint volt, egy pályázó legfeljebb 250 OOO Ft 
támogatásban részesülhetett. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a sportolók egyesületével kötött támogatási szerződés útján nyújtotta 
a támogatást a pályázók részére. 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében elkülönített keretösszegből a Bizottság a kőbányai 
tehetséges sportolók 2018. évi támogatásáról szóló 209/2018. (VI. 19.) HB határozatával és a 
281/2018. (IX. 18.) HB határozatával ítélt oda támogatást a pályázók részére az alábbiak szerint: 

Támogatás Elszámolt 
Elszámolás 

Támogatott neve Pályázat tartalma benyújtásának ssz. 
összege (Ft) összeg (Ft) 

időpontja 

Kozsán Balázs Részvétel a 2018. évi 
1. wado karate Wado-kai Világkupa 175 OOO 175 OOO 2018.12.12 

NÓVA Sport Egyesület versenyen Londonban 
Faragó Csanád 

2. wado karate Sportfelszerelés vásárlása 120 OOO 120 OOO 2018. 12.12 
NÓVA Sport Egyesület 

Molisz Zoltán Balázs 
Európa- és 

taekwondo karate 
Világbajnokságon, külföldi 

3. 
SASOK Sport 

versenyeken, valamint 250 OOO 250 OOO 2018.12.12 
edzőtáborokban való 

Egyesület 
részvétel 
A Göteborgban 

Leiter Anett 
megrendezett svéd nyílt 

kyokushin karate 
bajnokságon való részvétel 

4. 
Ippon Kyokushin 

költségeinek, valamint a 170 OOO 170 OOO 2018.11.19 
felkészüléshez szükséges 

Karate SE 
edzőterem bérleti díjának 
fedezése . 

Pallag Csenge 
A Sibiuban megrendezett 

taekwondo karate 
IX. Európa Taekwon-do 

5. 
SASOK Sport 

Kupán, edzőtáborokban, 250 OOO 250 OOO 2018.12.12 

Egyesület 
versenyeken való részvétel 
költségeinek fedezése. 
Külföldi versenyeken való 

Romero Alicia Jennifer részvétel költségeinek és 

6. 
taekwondo karate kü lföldi, illetve hazai 

250 OOO 250 OOO 2018.12.12 SASOK Sport edzőtáborokban való 
Egyesület részvétel költségeinek 

fedezése. 



Gyovai Rafa Tamás 
Taekwondo versenyeken 

taekwondo karate 
való részvétel (nevezési díj , 

7. 
SASOK Sport 

szállásdíj , védőfe l szere lés 186 OOO 186 OOO 2018.12.12 

Egyesület 
vásárlása) költségeinek 
fedezése. 
A Santarémben 

Papp Csongor megrendezett 46. Európai 
8. wado karate Wado-kai Karate 65 940 65 940 2018.12. 12 

NÓVA Spo11 Egyesület Bajnokságon való részvétel 
költségeinek fedezése. 
A Santarémben 
megrendezett 46. Európai 

Bíró Boldizsár András Wado-kai Karate 
9. wado karate Bajnokságon, 100 OOO 100 OOO 2018.12. 12 

NÓVA Sport Egyesület edzőtáborokban és 
versenyeken való részvétel 
költségeinek fedezése. 

Összesen 1566 940 1566940 

A támogatási összegek tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálya végezte a megállapodások 8. 
pontjában meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási összeg 
rendeltetésszerű felhasználására és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának vizsgálatára 
(záradékolás, hitelesítés módja, számlamásolatok beazonosíthatósága). 

A sportolók a pályázataikban tervezett programokat megvalósították, a pályázaton elnyert összegeket 
a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően használták fel. A befogadó sportszervezetek 
a sportolók részére nyújtott támogatással a megállapodásban meghatározott véghatáridőig 

szabályosan elszámoltak, a támogatás felhasználásáról és a sportolók eredményeiről szöveges 
beszámolót nyújtottak be. 

1-2. Kozsán Balázs és Faragó Csanád (NÓVA Sport Egyesület)- összesen 295 OOO Ft 
A sportolók a kőbányai NÓVA Közhasznú Sport Egyesület igazolt versenyzői wadokai karate 
sp01iágban. Az egyesület a támogatást összegét a sportolók által benyújtott pályázatokban foglaltakra 
használta fel. A sportegyesület a támogatás jelentős részét a pályázatokban megjelölt - Európában 8 
évente megrendezésre kerülő - wadokai világbajnokságon való részvétel költségeinek csökkentésére, 
valamint karate szaktáborok és sportfelszerelés költségeire fordította. Kozsán Balázs a 
formagyakorlat (kata) versenyszámban a kadet fiúk között világbajnok lett. 

3. Molisz Zoltán Balázs (SASOK Sport Egyesület) - 250 OOO Ft 
A sportoló a Sasok Sport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) válogatott versenyzője taekwondo 
sportágban. Az Egyesület a benyújtott pályázat szerint fordította a támogatás összegét a sportoló 
versenyeztetésére és a sportfelszerelés megvásárlására. A sportoló ez évben a Mariborban 
megrendezett Európa-bajnokságon és a romániai Európa Kupán vett részt sikeresen. A versenyeken 
előírás, hogy milyen edzőruhában, övben és védőfelszerelésben léphet tatamira a versenyző. Ezek 
beszerzése nagy terhet ró a sportolóra és családjára, ezért a felszereléseket az Egyesület vásárolta 
meg. 

4. Leiter Anett (lppon Kyokushin Karate SE) - 170 OOO Ft 
Anett karate sportágban versenyez, 2009 óta a magyar válogatott kerettagjaként képviseli 
Magyarországot a különböző hazai és nemzetközi versenyeken. A sportoló egyesülete az 
önkormányzati támogatás összegét a pályázatában megfogalmazott célokra (utazási és szállásköltség, 
illetve terembérleti díj) használta fel , amellyel a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfele l ően 

határidőben elszámolt. A sportoló az idén 7. alkalommal megrendezett Swedish Open Kyokushin 
Karate versenyen vett részt és kategóriájában a 2. helyezést érte el. 
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5-7. Pallag Csenge, Romero Alicia Jennifer és Gyovai Rafa Tamás (SASOK Sport Egyesület) -
összesen 686 OOO Ft 

A három sportoló évek óta tagjai az sportegyesületnek. Alicia 2018-ban bekerült a Magyar Válogatott 
keretbe, Csenge és Tamás hazai és nemzetközi szinten is eredményes versenyzők. A Szlovéniában 
megrendezett Európa-bajnokságon (28 ország 642 fő versenyző) a magyar felnőtt női csapat 
megnyerte az erőtörés versenyszámot, így Alicia Európa-bajnoki aranyérmet nyert. Az októberi 
romániai Európa Kupán (27 ország, 900 fő versenyző) mindhárom versenyző sikeresen szerepelt. Az 
egyesület a versenyzéshez szükséges sportfelszerelést vásárolt 2 sportolója számára, fedezte az 
Európa Kupa nevezési díját, és a felkészítő edzőtábor részvételi díját a támogatás terhére. 

8-9. Papp Csongor és Bíró Boldizsár András (NÓVA Sport Egyesület)- összesen 165 940 Ft 
Az egyesület a támogatás teljes összegét a benyújtott pályázatoknak megfelelően a Portugáliában 
megrendezett 46. Wadokai Európa-bajnokságon való részvételi költségek csökkentésére használta fel 
mindkét versenyző esetében. A több hónapos felkészülés után Papp Csongor 5. helyezést ért el 
egyéniben, a junior korosztályban, Bíró Boldizsár aranyérmet szerzett csapatban és bronzérmet 
egyéniben, a kadett korosztályban. A támogatással az egyesület szerződés szerint elszámolt. 

A sportolók egyesületei által benyújtott szakmai beszámolók az előterjesztés 2-6. mellékletei. 

A pályázati elszámolások teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán megtekinthető. 

A sportegyesületek köszönetüket fejezték ki az Önkormányzatnak a sportolók részére nyújtott 
támogatásért, amellyel hozzájárult a versenyeztetéshez és az eredmények eléréséhez. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 31 /2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. 
alpontja alapján a Bizottság dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató civil szervezetnek 
nyújtott támogatás elszámolásáról, valamint a szervezet beszámolójáról. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2019. február „ 15 · " 

~L 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. ./2019. (II. 19.) határozata 
a kőbányai tehetséges sportolók 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási 
Bizottsága 

a) a NÓVA Sport Egyesület, 
b) a SASOK Sport Egyesület, valamint 
e) az Ippon Kyokushin Karate SE 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
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2. melléklet az el őterjesztéshez 

, 
NOVA l 

KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET 
Elnök: Faragó Tibor Cím: 1105, Buda_pest, Bolgár u.18. Telefon: 06-1-306-60-67 www.wado-kai.hu 

President: Faragó Tibor Adresse:H-1105 Budapest, Bolgár u. 18. Hungary, Phone(36-1) 306-60-67 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNY AI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁLYÁZATA 

081041 Versenysport- és utánpótlás nevelés támogatására 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a „Versenysport- és utánpótlás nevelés 
támogatására" tárgyú pályázatára, nemzetközi versenyen, edzőtáborokban való részvétel és 
spo1tfelszerelés költségeire vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszközt nyújtott egyesületük 
versenyzőjének, FARAGÓ CSANÁDNAK és KOZSÁN BALÁZSNAK 295.000 Ft, az az 
kétszázkilenvenötezer forint értékben. 

A támogatás jelentős egy részét pályázatban megjelölt Angliában megrendezett Wadokai Wadokai 
Világkupán való részvétel költségére, valamint karate szaktáborok és sportfelszerelés költségeire 
fordítottuk. 

Egyesületünk a 2018.08 .25-26.-én az Angliában megrendezésre kerülő Wadokai 
Világbajnokságon (2018 Wadokai All Nations Championchips) vett részt. 

A 2018-as versenyévadban a pályázatban szereplő két versenyzőnk az alábbi kategóriákban 
kvalifikálta magát a nemzetközi bajnokságra: 

Faragó Csanád U 14 egyéni kata, Ul4 +50kg egyéni küzdelemben és 

Kozsán Balázs Kadet egyéni kata, Kadet -70 kg egyéni küzdelemben. 

Egy nagyon sajnálatos hiba miatt, melyet a Wizzair repülőtársaságnak köszönhetünk Faragó Csanád 
lemaradt a repülőgépről, és mivel a verseny előtt egy nappal volt az indulás, sajnos már más 
repülőgép társaság sem tudott jegyet biztosítani (a hibát a társaság azóta elismerte, de ez sajnos nem 
vigasztalta a versenyzőnket) . Faragó Csanád azonban bizonyított, és a novemberben Pmtugáliában 
megrendezésre ke1ülö Wadokai Európa Bajnokságról két aranyéremmel tért vissza. 
Az ő pályázatában karate sportruházat és véclőfelszerelelések szerepeltek. 

Kozsán Balázs a formagyakorlat versenyszámban a kadet fiúk kata (formagyakolat) nemzetközi 
mezőnyében a legjobban teljesített, így világbajnoki címmel térhetett haza. 

A világbajnokságról részletek: 
h ttps :/ hvww .sportdata.org/karate/set-
online/popup _ main. php ?popup _ action=results&vemr=3194&acti ve _ menu=calendar 



Mellékletek: 
az Világb~jnokság hivatalos eredménylistája, 
az elszámoláshoz szükséges számlák hiteles másolatai (r~juk vezetve a szerződésben 

meghatározott tartalmú szöveg), 
számlaösszesítő (a tételes elszámoláshoz), 
Szolgáltatási szerződések (3 db) 
éves Hírlevél az egyesület egyéb szakmai munkájának nem a támogatásból finanszírozott 
szalanai tevékenységérő 1. 

Budapest, 2018 . december 08. 
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Szakmai Beszámo,ló 

3. melléklet az előterjesztéshez 

K/20052-6 2018/KCO Támogatási SZE?rződéshez 

A Sasok Sportegyesület a Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat által 

kiírt kőbánya i tehetséges sportolók egyéni támogatásiíra vonatkozó pályázatot Molisz 

Zoltán sportoló támogatására fordítottcJ1. 

Molisz Zoltán hosszú évek óta tagja egyesület ünknE!k, az szövetség rendezvényein 

rendszeresen részt vesz, valamint a 2018 évben bekerült a Magyar Válogatott keretbe. 

Zoltán rengeteg Hazai és Külföldi versenyen képviseli csapatunkat és az Országot. az 

idei évben is ifjúsági korosztá lyban ő lett a leg eredményesebb versenyzőJ több mint 
húsz érmes helyezést ért el ezeken a Bajnokságokon. 

A pályázatban megítélt 250.000 forint támogatást ai következő módon fordítottuk 
versenyzőnkre. 

A 2018-as Európa Bajnokságot április 12-15-én rendezték Szlovéniában, Maribor 

városában. 28 ország 642 versenyzője mérte össze tudását. Zoltán egyéni 

formagyakorlatban és küzdelemben indult. Voltak n,rert mérkőzései, de rutinosabb 

három-négy évvel i dősebb riválisai ellen nem tudott győzedelmeskedni így a dobogós 

helyezések előtt kiesett. 

Az Európa Kupát Romániában rendezték meg október 26-28-a között Nagyszebenben 

(Sibíu), ahol 27 ország 900 versenyzője mérte össze tudását. Zoltán egyéni 

formagyakorlatban és küzdelemben képviselte hazánkat. Formagyakorlatban a négy 

közé jutásnál ugyan kiesett, de küzdelemben egészen a döntőig menetelt. A Gálán 

rendezett mérkőzésen hatalmas küzdeh~mben, a vége előtt tíz másodperccel még egy 

ponttal vezetett, de egy összecsapásnál a bírók ta lá latot láttak a Lengyel versenyzőnek, 

így második helyezés lett, ezüst érmet akaszthattak Zoltán nyakába. 

Ezeken a versenyeken előírás, hogy milyen edzőruhában, övben, védőfelszerelésben 

léphet pástra a versenyző . Ezek beszerzése igen m:1 gy terhet ró a versenyzőkre. 
Egyesületünk a Mightifist sportszergyártó cég képviselőétől vásárolta meg a 

védőfelszereléseket~ ruhákat. 

Támogatásukkal nagy mértékben segítették Zoltán versenyeztet ését, eredményei 

elérését, amit magam és a Sasok SE. nevében nagyon köszönök! 

2018. december 01. 

SASOK SPORTEGYESÜLEJ' 
1101 Bp. , Hungária krt. 5-7. 
Adószám: 18182068-1-42 

Banksz. OTP: 11 719001-20334736 

Sasok SE Elnök 





4. melléklet az előterjesztéshez 

Szakmai besüimoló 

7. Swedish Open Kvokushin Karate versenyről 

Idén 7. alkalommal rendezték meg Göteborgban Swedish Open Kyokushin Karate versenyt, 
melyre minden ország és szervezet meghívást kapott. Ez az 2018-as őszi szezonunk első 
felnött versenye volt. 

I O fő nevezett Anett kategóriájában. A sorsolásnak köszönhetöen nem kellett selejtezöt vívnia 
Anettnek. A első körből egy norvég lány jutott tovább, így Anett vele küzdött az első 

mérkőzésén, amit az első 3 perc alapidő után egyértelmű bírói döntéssel megnyert. 

A második mérkőzésén egy svéd lánnyal került szemben és bár az első mérkőzésen szenvedett 
kéz.sérüléssel bajlódott, az első hosszabbítás titán a bírók szintén egyértelműen őt látták 
jobbnak és jutatták a döntőbe. 

A döntő másik résztvevője szintén helyi lány volt, aki már többször volt dobogós Európa 
.Bajnokságokon, legutóbb a Horvát Bajnokság döntőjében találkoztak, amikor Anett nyert 
bírói döntéssel. 

A mostani küzdelem kiegyenlített mérkőzést hozott, Az alapidő után és az első hosszabbítás 
után csak 1-1 bíró látta jobban Anettet, sajnos a másik 4 bíró döntetlent ítélt. A második 
hosszabbítás végén a svéd lány egy hajrát indított, melyre egy kicsit későn reagáltunk, így ő 
nyert, Anett, pedig az előkelő 2. helyen végzett 

Majd az eredményhirdetésnél a bírák Anettnek ítelték a legjobb női harcos különdíját is. 

Jó tapasztalatszerzés volt, a tovább fejlödés szempontjából is fontos megmérettetés. 

Magyarországról összesen 3 versenyző indult. A magyar csapat ezenkívül még egy 
bronzérmet szerzett a férfiak középsúlyú kategóriájában. 

Budapest, 2018. október 31. 

Kovács Balázs 

Ippon Kyokushin Karate SE 

----------------- -- -...... ~ - ----------------------------- ·-------- ______ .....__ -------------------------------· -- - - ---------------- -----
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Szakmai Beszámoló 
K/20052-16/2018/KCO Támogatási szerződéshez 

5. melléklet az előterjesztéshez 

A Sasok Sportegyesület a Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat 

által kiírt kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatására vonatkozó 

pályázatot Pallag Csenge, Gyova i Rafa Tamás valamint Romero Alicia 

támogatására fOrdította. 

Mindhárom versenyző hosszú évek óta tagja egyesületünknek, az szövetség 

rendezvényein rendszeresen részt vesznek, Alida 2018 évben is bekerült a 

Magyar Válogatott keretbe, Csenge és Tamás Hazai és Nemzetközi szrnten is 

eredményes versenyzőnk. 

A pályázatban megítélt 686.000 forint támogatást (Pallag Csenge 250.000 Ft, 

Gyovai Rafa Tamás 186.000 Ft, .Romero Aficia 250„000 Ft} a következő módon 

fordítottuk versenyzői nkre. 

A 2018-as Európa Bajnokságot április :L2-1S-é~ rendezték Szlovéniában, Maribor 

városában. 28 ország 642 versenyzője mérte összE~ tudását. Ezen a versenyen 

Alida indult több versenyszámban is. Egyéni versenyszámokban a dobogós 

helyezések előtt ugyan kiesett, de a Magyar nő i csapat felnőtt erőtörés 

versenyszámát megnyerték, így Alícia nyakába is Európa Bajnoki arany érmet 

akasztottak! 

Az Európa Kupát Romániában rendezték meg október 26-28-a között 

Nagyszebenben {Sibiu), ahol 27 ország 900 versenyzője mérte össze tudását. 

Mindhárom versenyző nevezett és részt vett a versenyen. Versenyzőink egyéni 

formagyakorlatban és küzdelemben képviseltE~ hazánkat. Versenyzőink 

derekasan helyt álltak, Alicía és Tamás a dobogós helyek előtt a négy közé 

jutásnál estek ki, így érmet nem hozhattak haza. 

Ezeken a versenyeken előírás, hogy milyen edzőruhában, övben, 

védőfelszerelésben léphet pástra a versenyző. Ezek beszerzése igen nagy terhet 

ró a versenyzőkre. Egyesületünk a Mightifist sportszergyártó cég képviselőétől 

vásárolta meg a védőfelszereléseket, ruhákat. 

A nyár folyamán harmadik alkalommal került megrendezésre a többszörös Világ 

és Európa bajnok edző Oleg Solovey küzdelmi tábora, ahová 11 országból 

érkeztek versenyzők, edzők, hogy tanuljanak. A táboron Alicia és Csenge is részt 

vett. Az ukrán hegyek között helyezkedett el a tf1bor, ahol a környezet és a 

felszereltség nagyban segítette a kimagasló színvonalú munkát. Saját 

edzőteremben három csoportban folytak az edzések napi három alkalommal. 



Rengeteg tapasztalattal lettünk gazdagabbak, szakmailag mindenki csak 

tanulhatott. Új edzésmódszt:rek, taktikák és kombinációk kerültek birtokunkba a 

tábor ideje alatt, valamint a nemzetközi kapcsolatok építésére is remek alkalom 

volt. 

Támogatásukkal nagy mértékben segítették versenyzőinket, eredményeik 
elérésében, amit magam és a Sasok SE. rn~vében nagyon köszönök! 

2018. december 01. 
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BUDAPEST .FŐVÁROS X. KERÜLET KÖB)~NY AI ÖNKORMÁNYZAT 
PÁLYÁZATA 

081041 Versenysport- és utánpótlás nevelés támogatás 

Kőbányai tehetséges sportolók egyéni támogatása 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat a „081041 Versenysport- és utánpótlás 
nevelés támogatására" kormányzati funkció kódú pályázatán, a köbányai tehetséges sportolók 
egyéni támogatásán belül, PAPP CSONGOR és BIRÓ BOLDIZSÁR támogatást nyert a 
felkészítö versenyeken és az edzötáborokban való részvétel kiadásainak csökkentése, valamint a 
potiugáliai Santarémban megrendezésre kerülő 46. Európa Wadokai Karate Bajnokságra történő 
utazás és szállásköltség fedezése céljából. 
A támogatás 165.940,-Ft azaz százhatvanötczer kilencszáznegyven forint. 

A támogatás teljes összegét a Portugáliában (Pavilhao Municipal De Santarém Av. 25 de Abril 3C, 
2005-176 Santarém, Portugália) megrendezésre kerülö 46. Wadokai Európa Bajnokságon (46 th 
European Wadokai Cup) való részvételre fordítottuk mindkét versenyző esetében. 

A 2018-ss versenyévadban a pályázatban szereplö versenyzöink az alábbi kategóriákban 
kvalifikálták magukat a nemzetközi bajnokságra: 

BIRÓ BOLDIZSÁR (Kadet egyéni kata, Kadet -57kg egyéni kumite, U16 csapat kata), 

PAPP CSONGOR (Junior egyéni kumite -61 kg), 

A versenyzőnk több hónapos alapos felkészülés után a versenyen az alábbi pontszerző helyezéseket 
érte el: 

Biró Boldizsár Arany érem Ul 6 csapat kata valamint Bronz érem Kadet kurnite 

Papp Csongor 5. helyezett Junioe egyéni kumite 

A versenyről részleteket az Európa Wadokai Karate Szövetség (Federation of Wado Kai Europe) és 
a Sportdatán lehet olvasni: 

http://wadokai.eu/46th-European-Wado-Kai-Cup.html 

https://www.sportdata.org/karate/set-
online/popup main.php?popup action=results&vemr=3 820&active menu=calendar 
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Mellékletek: 
az verseny hivatalos eredménylistája, 
az elszámoláshoz szükséges számlák hiteles másolatai (rájuk vezetve a szerződésben 
meghatározott tartalmú szöveg), 
számlaösszesítő (a tételes elszámoláshoz), 
bankszámlakivonatok, 
éves Hírlevél az egyesület egyéb szakmai munkájának nem a támogatásból finanszírozott 
szakmai tevékenységéről. 
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