NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

Jóváhagyta: MSZSZ elnöksége 2006. április 13-i alakuló ülésén
Érvényes: 2006. június 1-jétől
A Magyar Szörf Szövetség (továbbiakban: MSZSZ) Elnöksége a szörf sportágban
versenyszerűen sportolók (továbbiakban: sportoló) nyilvántartásáról, igazolásáról és
átigazolásáról a következő Szabályzatot lépteti életbe:
1. §.
A Szabályzat hatálya a szörf sportágban a sportág szabályzatai szerint versenyszerűen
résztvevő sportolókra, valamint az őket tagsági- vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató
sportegyesületekre és egyéb sportszervezetekre (továbbiakban: egyesület) terjed ki.
2. §.
2.1
A sportolóról az MSZSZ nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:
a sportoló nevét, születési idejét, helyét, postai címét és egyesületének nevét.
2.2
A nyilvántartásba vételt (leigazolást), valamint az átigazolást a sportoló és az
egyesülete együttes kérelmére az MSZSZ titkársága végzi.
2.3
Az MSZSZ közvetlen egyéni tagjai esetében a nyilvántartásba vételt a sportoló maga
kérheti.
2.4
A nyilvántartásba vételi kérelmet az e célra rendszeresített nyilvántartó lap (1. sz.
melléklet) felhasználásával kell benyújtani és ahhoz mellékelni kell a sportoló sportegyesületi
tagkönyvét is.
2.5
A nyilvántartásba vételt a sportág és a nyilvántartási szám megjelölésével az MSZSZ
titkárságán bejegyzik a sportoló tagsági könyvébe, amely a sportági leigazolást és egyben a
versenyzési jogosultságot is jelenti.
2.6
A nyilvántartásba vételi díj függ a nyilvántartásba vételt kérő életkorától és az a
nyilván-tartásba vétel időpontjában aktuális MSZSZ felnőtt illetve ifjúsági versenyzői
tagdíjtól.
2.7
Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült versenyzési engedélyt a sportoló
és a sportegyesület együttes kérelmére az MSZSZ titkársága a nyilvántartás adatainak
felhasználásával pótolja, melynek díja ugyancsak a pótlás időpontjában aktuális MSZSZ
felnőtt illetve ifjúsági tagdíj.

3. §.

3.1
Az MSZSZ és tagszervezetei által rendezett hazai és a Nemzetközi Vitorlás
Szövetség (ISAF), valamint a Nemzetközi Szörf Szövetség (IWA) és tagszövetségei illetve
azok egyesületei által rendezett külföldi versenyeken csak a jelen szabályzatnak megfelelően
leigazolt sportoló vehet részt.
3.2
A versenyzési jogosultsághoz a leigazoláson kívül az MSZSZ Versenyszabályzata
és versenykiírásai egyéb feltételeket (életkor, orvosi alkalmasság, stb.) is megállapíthatnak.

4. §.

4.1
A nyilvántartásban szereplő adatok módosítása a sportolót szabályosan leigazoló
sportegyesület bejelentése alapján történik.
4.2

A változást bejelenteni és a nyilvántartásban rögzíteni kell, ha a sportoló
a/ személyi adatai megváltoznak
b/ nem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét egy egész naptári éven át
c/ elhunyt

4.3
A nyilvántartásból törölni kell a sportolót, ha MSZSZ elnökségi vagy fegyelmi
határozat így rendelkezik.

5.§.
5.1 Az igazolt sportoló más sportegyesületbe történő átigazolását a sportoló és az átvevő
sportegyesület által az e célra rendszeresített átigazolási lapon (2. sz. melléklet) benyújtott
együttes kérelmére az MSZSZ titkársága végzi. Az átigazolási kérelem akkor szabályos,
ha szerepel rajta az átadó sportegyesület bélyegzője és képviselőjének aláírása is.
5.2
Az átigazolást - a nyilvántartási adatok feltüntetésével - a sportoló egyesületi
tagkönyvébe az MSZSZ titkársága bejegyzi.

5.3
Az átigazolás díj életkortól függ és az aktuális MSZSZ felnőtt illetve ifjúsági
versenyzői tagdíj 50 %-a.
5.3
Az igazolást és az átigazolást az év bármely napján, a szabályos kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül az MSZSZ titkársága elvégzi.

6. §.

6.1
Sportegyesületével munkaviszonyban is álló, szerződéses sportolóra elsődlegesen a
munkaviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok érvényesek.
6.2
Szerződéses sportoló átigazolási kérelmet csak szerződésének megszűnése után
nyújthat be.
6.3
Amennyiben a szerződéses sportoló szerződéses jogviszonya megszűnik, a nem
szerződéses sportolókra vonatkozó szabályok lépnek érvénybe.

7. §.

7.1
Hazai sportegyesületből külföldi sportegyesületbe, illetve külföldi sportegyesületből
hazai sportegyesületbe átigazolni kívánó sportoló versenyzési jogosultságának megadására az
ISAF, IWA előírásainak figyelembevételével - a jelen szabályzatot kell alkalmazni.

8. §.

8.1
Sportegyesület vagy sportegyesület szörf szakosztálya jogutód nélküli megszűnése
esetén a sportoló egy másik sportegyesületbe kérheti leigazolását, jelen szabályzat 2.§-ban
előírtak szerint.
8.2
Ha a sportegyesület vagy annak szörf szakosztálya úgy szűnt meg, hogy van jogutód
sportegyesület, akkor a sportoló tagkönyvében a változás bejegyzését az MSZSZ titkárságon
elvégzik, eljárási díj nélkül.

9. §

9.1
A nyilvántartás ellenőrzésére, továbbá vitás átigazolási ügyek elbírálására az MSZSZ
Felügyelő bizottsága és az MSZSZ Elnöksége jogosult.

10. §.

10.1

Jelen szabályzat 2006. június 1-jén lép hatályba.

