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Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat
1. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya tájfutás sportágban (és szakágaiban) – a versenyszabályzatban, bajnoki rendszerben, minősítési szabályzatban, versenykiírásaiban és
egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint – a versenyszerűen sportolóra
(továbbiakban: sportoló), valamint az őt tagsági jogviszonyban foglalkoztató
sportszervezetre (továbbiakban: egyesület) terjed ki.
2. A sportolói nyilvántartás
a) A sportolókról a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (továbbiakban Szövetség) versenyengedély és nyilvántartási számok alapján nyilvántartást
vezet. A nyilvántartásba vételt a sportoló és az őt foglalkoztató sportegyesület együttes írásbeli kérelmére a szövetségi iroda végzi. A sportolókat elsődlegesen nyilvántartási számuk azonosítja.
b) Tájfutó versenyen (és szakágaiban) minősítő kategóriában csak az a sportoló indulhat, akit a szövetség nyilvántartásba vett, és ezáltal versenyengedélyt kapott.
c) A versenyengedély egy azonosító szám, mely egy „Sportolói kártyával”
egészül ki.
d) A versenyengedélyesek jegyzékét a Szövetség honlapján 10 munkanapos
átfutási idővel közzéteszi.
3. Versenyengedély
a) A versenyengedély egy naptári éven belül, illetve egyesületváltoztatásig
érvényes.
b) A versenyengedély csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó
dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes. Az egyesület
gyűjti össze a sportorvosi igazolásokat, és a Szövetség felé összesített listán mellékeli a versenyengedély kérelmekhez. A Szövetség az év folyamán
bekérheti ellenőrzésre az eredeti sportorvosi igazolásokat.
c) Egy sportoló részére egyszerre csak egy versenyengedély adható ki.
4. Versenyengedély kiadása
a) Versenyengedély-kérelmet az egyesület vagy szakosztálya nyújthat be, a
szövetségi irodában, az ügyintézésre kijelölt időben, a versenyengedélykérőlap benyújtásával (1. sz. melléklet).
b) A versenyengedély-kérelem vonatkozhat


új versenyengedélyre, amennyiben a sportolónak az adott évben,
vagy az előző évben nem volt versenyengedélye,



versenyengedély-meghosszabbításra, amennyiben a sportolónak
az előző évben ugyanannál az egyesületnél volt versenyengedélye,
mint amelyik a meghosszabbítást kéri,



átigazolásra, amennyiben a sportoló utolsó érvényes versenyengedélye az adott naptári évben vagy az azt megelőző évben más egyesülethez szólt.
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c) A versenyengedély meghosszabbítása január 1 és február 15 között –
történik. Lehetőség van a versenyévad alatt is a versenyengedély meghosszabbítására. Új versenyengedély az év bármely szakában kérhető. Átigazolás csak az átigazolási időszakban történhet.
d) A versenyengedélyt a szövetségi iroda adja ki.
e) A beérkezett kérelmeket az iroda elbírálja. Amennyiben jóváhagyja, az
engedély visszamenőleg a beérkezés napjától érvényes.
f) A versenyengedély kérelmet a beérkezésétől számított 8 napon belül el kell
bírálni, vagy hiánypótlásra az egyesületnek vissza kell küldeni.
g) A versenyengedély megadásáról az egyesületet és a területi szövetséget
értesíteni kell.
h) Ha az iroda az engedély kiadását megtagadja, e határozat kézhezvételétől
számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a Szövetség elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtástól számított 15 napon belül az
elnökség nem ad helyt, a kérelmező a Szövetség határozatával szemben,
annak kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz, vagy a Sport Állandó Választott bírósághoz fordulhat.
Ez a szabály irányadó a versenyengedély visszavonására, valamint az igazolással, továbbá az átigazolással kapcsolatos jogvitákra is.
5. Átigazolás
a) Ha a sportoló sportegyesületi tagsági viszonya megváltozik, a versenyengedély érvényét veszti. Az új sportegyesületnek és a sportolónak új versenyengedélyt kell kérni.
b) Amennyiben a sportoló az adott naptári évben vagy az azt megelőző évben más egyesület versenyzőjeként kapott versenyengedélyt, akkor átigazolás történik.
c) Átigazolás esetén a kérésnek tartalmaznia kell a régi sportegyesület hozzájáruló nyilatkozatát, vagy ennek hiányában az új egyesület nyilatkozatát
arról, hogy a régi sportegyesületet értesítette.
d) Amennyiben az átigazolással kapcsolatban a korábbi egyesület fenntartással vagy kifogással él, az nem akadályozza átigazolás megtörténtét. Az eljárásra a 4.f. pontban leírtak az irányadók.
e) Átigazolás, illetve átigazoláshoz kapcsolódó új versenyengedély-kérelem
beadása és elbírálása csak a hivatalos átigazolási időszakokban történhet.
6. Átigazolási időszakok
a) Téli átigazolási időszak: december 1. és február 15. között
b) Nyári átigazolási időszak: július 1. és augusztus 15. között
7. Sportegyesület vagy szakosztály megszűnése
a) A sportegyesület vagy a szakosztály megszűnése esetén a sportoló azonnal leigazolható bármely más sportegyesületbe.
b) A sportegyesületek között létrejött megállapodás alapján átadott szakosztály jogfolytonosságot élvez. Valamennyi átvett sportoló versenyengedélye
folyamatos, aláírásuk pótolható az új egyesület nyilatkozatával.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

e-mail: iroda@mtfsz.hu

c) Ha a sportoló nem kíván az átvevő sportegyesületnél versenyezni, akkor
új versenyengedélyt az új sportegyesületénél azonnal kérhet.
8. Általános rendelkezések
A nyilvántartási szabályzatot az MTFSZ Elnöksége a 2011. május 30-i elnökségi
ülésén elfogadta. E szabályzat – a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével – 2011. június 1.-től érvényes. A korábbi szabályzat érvényét veszti.

