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MOB IRÁNYELVEK  

A SPORTÁGSPECIFIKUS VERSENYFELSZERELÉSEKEN MEGJELENŐ  
NEMZETI AZONOSÍTÓKRA VONATKOZÓAN 

A 2016. ÉVI RIÓI OLIMPIÁN 

A Magyar Olimpiai Bizottság az eddigi olimpiai eseményekhez hasonlóan központi adidas felszerelést 

biztosít a Rióba utazó Magyar Olimpiai Csapat részére. A teljes felszerelés kivitele és az alkalomnak 

megfelelő viselése (eredményhirdetés, versenyekre való bevonulás, ünnepélyes alkalmak, edzés, 

Olimpiai Faluban történő tartózkodás stb.) kötelező minden akkreditált csapattag számára.  

A sportágspecifikus versenyruházat esetében az adidas márkától való eltérés megengedett abban az 

esetben, ha az adidas a sportágnak megfelelő specifikus ruházatot nem gyárt, vagy megalapozott 

szakmai indokok támasztják alá az eltérő márka használatát.  

A sportágspecifikus ruházat beszerzése, valamint a megfelelő azonosítókkal való ellátása a hazai 

szövetség feladata, felelőssége. A sportágspecifikus ruházaton megjelenő azonosítókat, logókat, 

jelzéseket minden esetben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ún. 50-es szabályának (Olympic Charter, 

Rule 50) és a nemzetközi szövetség olimpiára vonatkozó előírásainak megfelelően kell elhelyezni. A 

riói Rule 50 szabályzatot magyar nyelven megküldjük a szövetségeknek. A szabályzat sportspecifikus 

előírásokat is megfogalmaz, ezekről részletesebben közvetlenül a nemzetközi szövetségektől lehet 

tájékozódni.    

A Magyar Olimpiai Csapat minél egységesebb megjelenése érdekében a MOB meghatározza a 

ruházaton alkalmazható nemzeti azonosítók (címer, nemzeti zászló, valamint HUNGARY és HUN 

felirat) formáját, a csatolt mellékletek szerint. Az azonosítók vektorgrafikus formában beszerezhetők 

a MOB Marketing és Kommunikációs Igazgatóságától. Kérjük a szövetségeket, hogy a nemzeti 

azonosítókat – a nemzetközi szövetség előírásainak figyelembe vételével – ezen előírások szerint 

alkalmazzák.   

Felhívjuk a szövetségek figyelmét, hogy a Rule 50 előírásainak, valamint az egységes nemzeti 

azonosítók követelményének való megfelelést a MOB ellenőrzi. Ezért kérjük, a tervezett, különböző 

azonosítókkal és logókkal ellátott versenyfelszerelések látványterveit szíveskedjenek a MOB 

Marketing és Kommunikációs Igazgatóságának megküldeni legkésőbb 2016. április 1-ig. A MOB 

legkésőbb 15 munkanapon belül válaszol a beadványokra, melynek elmaradása esetén a 

látványterveket elfogadottnak kell tekinteni.  

Bármely, a Rule 50 rendelkezéseivel vagy az egységes nemzeti azonosítókkal kapcsolatos kérdésben 

forduljanak bizalommal a MOB Marketing és Kommunikációs Igazgatóságához: 

Siklós Erik marketing és kommunikációs igazgató 
+36 30 753 9149 
siklos.erik@mob.hu  

Báthori Zsófia marketing és szervezési főmunkatárs 
+36 30 507 6622 
bathori.zsofia@mob.hu  

 

Budapest, 2016. január 
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MELLÉKLET 
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