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Nyilvántartási, igazolási, átigazolási és versenyengedély kiadási szabályzat

1. § A szabályzat célja
(1)

Jelen szabályzat célja, hogy a frizbi sportokban egységes szabályok szerint, és a sportról szóló 2004. évi I.
törvény (továbbiakban Stv.) valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló
215/2004. (VII. 13.) kormányrendelet (továbbiakban Sokr.) rendelkezéseivel összhangban történjen a
sportolók nyilvántartása, a sportolók le- és átigazolása, valamint a versenyengedélyek kiadása, és ezáltal
a) áttekinthetők legyenek az igazolási folyamatok;
b) lehetővé váljon a pontos adatszolgáltatás a nemzeti sportinformációs rendszer felé;
c) lehetővé váljon a pontos adatszolgáltatás a WFDF felé;
d) szabályozza a frizbi sportág rendjét, és óvja tisztaságát.

2. § A szabályzat hatálya
(1)
(2)

(3)

(4)

Jelen szabályzat hatálya kiterjed Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség (a továbbiakban MFSZ)
szervezeti egységeire, tagszervezeteire és annak sportolóira.
Az MFSZ csak amatőr versenyrendszert működtet, és az MFSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett
versenyeken vagy versenyrendszerben csak amatőr sportoló vehet részt. Ennek megfelelően az MFSZ csak
amatőr versenyengedélyeket bocsát ki. E miatt jelen szabályozás keretében nem kerül elkülönítésre az
amatőr és hivatásos sportolók jogállása, és az itt szereplő előírások minden tagszervezetre és frizbi
sportolóra egységesen érvényesek.
A szabályzat hatálya a nyilvántartási kötelezettségen, az igazolásokon, valamint a versenyengedély
megadásának szabályain kívül nem terjed ki a sportszervezetek és a sportolók egymás közötti viszonyára,
mert azt a sportszervezetek alapszabálya, vagy a sportszervezetek és a sportolók között létrejött
szerződés szabályozza.
Amennyiben a sportszervezetek és a sportolók egymás között keletkezett jogvitájuk eldöntése céljából
alávetik magukat az MFSZ döntésének, akkor a döntést hozó szervek döntésüket jelen szabályzat
rendelkezései szerint hozzák meg.

3. § Alapfogalmak
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

Frizbi sportok: A WFDF által „disc sport”-ként meghatározott, és a WFDF által rögzített szabályoknak
megfelelő feltételekkel játszott egyéni vagy csapat repülő korong sportok (csapat frizbi sportok pl:
ultimate, DDC; egyéni frizbi sportok pl: disc golf, freestyle).
Sportoló: A Stv. 1. §-ában meghatározott olyan természetes személy, aki az MFSZ által kiírt, szervezett
vagy engedélyezett versenyeken vagy versenyrendszerben versenyzőként részt vesz.
Sportszervezet: A Stv. 15. §-ában meghatározott sportegyesület, sportvállalkozás, illetve jelen szabályzat
értelmezésében a sportiskola és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány. Az átigazolás
szempontjából a sportszervezet átadó, illetve átvevő sportszervezet lehet.
Utánpótláskorú sportoló: A 18. életévét még be nem töltött sportoló.
Nyilvántartásba vétel: A sportolók adatinak regisztrálása az MFSZ sportolói adatbázisában.
Leigazolás: A sportoló első regisztrálása sportszervezetéhez az MFSZ sportolói adatbázisában.
Átigazolás: A sportoló sportszervezet változtatásának regisztrálása az MFSZ sportolói adatbázisában.
Verseny: Adott frizbi sportban az MFSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett, egy vagy több fordulóból
álló, egyéni vagy csapat jellegű megmérettetés (bajnokság, kupa, torna).
Versenyengedély: Az MFSZ által a versenyző részére kiállított, a versenyrendszerben vagy versenyen való
részvételre jogosító sportolói igazolvány. A Versenyengedély sportágtól függetlenül tartalmilag és
formailag egységes.
Költségtérítés: Sportszerződéssel rendelkező, vagy tagsági jogviszony alapján sporttevékenységet végző
sportoló átigazolásakor az átadó sportszervezet által igényelhető, és az átvevő sportszervezet által
megfizetendő összeg, amely az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, és az adózás szempontjából
szolgáltatásnyújtásnak minősül. [Stv. 7. §]
MFSZ sportolói adatbázisa: Az MFSZ nyilvántartó rendszere, amelye a sportolók adatait, igazolását és a
versenyengedélyek kiadását tartalmazza.
Ideiglenes átigazolás: A sportoló határozott időre történő átigazolása az átadó sportszervezettől az átvevő
sportszervezethez, mely alapján az átvevő sportszervezet a sportoló játékjogának használatát ideiglenesen
megszerzi.
Átigazolási időszak: azon időszak, amelyben a sportolók a jelen szabályzat szerinti átigazolásokat
végrehajthatják. Az átigazolási időszak minden év december 1. napjától, a következő év március 31.
napjáig tart.
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4. § Nyilvántartásba vétel
(1)
(2)

(3)

A nyilvántartásba vétel a sportszervezet vagy a sportoló kérelmére történik. A nyilvántartásba vételi
kérelem mintáját jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
A Versenybizottság a sportoló azonosító adatait az MFSZ sportolói adatbázisában rögzíti, ezzel a sportoló
regisztrálásra kerül az MFSZ adatbázisában. A nyilvántartásba vétel a leigazolást, átigazolást előkészítő
technikai művelet, önálló joghatás nem fűződik hozzá.
A sportoló az MFSZ sportolói adatbázisában történő regisztráció során egyedi azonosítót kap, ami a
többszörös regisztrációt kizárja.

5. § A sportoló leigazolása
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

A sportoló frizbi játékosként egy időben csak egy sportszervezet igazolt sportolója lehet.
A leigazolást a sportoló és a sportszervezet közös kérelmére a Versenybizottság végzi. A leigazolási
kérelem mintáját jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
A Versenybizottság a leigazolás végrehajtását csak akkor tagadhatja meg, ha a kérelem nem felel meg a (2)
bekezdésben írt követelményeknek, vagy ha a sportolót már leigazolták. A leigazolás megtagadásáról a
Versenybizottság haladéktalanul indokolt határozatot hoz, amely tartalma megegyezik 6.§ (8)-ben
foglaltakkal, és igazolható módon közli a leigazolást kérő sportszervezettel és a sportolóval.
A Versenybizottság a leigazolást az adatok ellenőrzését követően az MFSZ sportolói adatbázisában hajtja
végre, aminek során az adatbázisban a sportolót a kérelemben feltüntetett sportszervezethez regisztrálja.
Az igazolási kérelem teljesítésének határideje 8 nap.
Sportszerződés megkötése esetén a szerződést megkötő sportszervezet köteles a szerződés egy másolati
példányát az MFSZ számára benyújtani, ami alapján a Versenybizottság rögzíti szerződés érvényességének
időadatait az MFSZ sportolói adatbázisában.

6. § Szerződéssel nem rendelkező sportolók átigazolása
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Az a sportoló, aki hatályos sportszerződéssel nem rendelkezik, az átadó sportszervezet hozzájárulása
nélkül szabadon átigazolható. Az átadó sportszervezet az átigazolást költségtérítéshez nem kötheti, de az
átadó és átvevő sportszervezet költségtérítésben megállapodhat. [Stv. 7. § (3)]
A sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át ideiglenesen vagy véglegesen más
sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását ellenérték fizetéséhez nem kötheti. [Stv. 7. § (4)].
Az átigazolást a sportoló és az átvevő-sportszervezet által benyújtott közös írásbeli kérelemmel
kezdeményezi a Versenybizottságnál. Az átigazolási kérelem mintáját jelen szabályzat 2. számú melléklete
tartalmazza. Az átigazolási kérelemnek az átigazolási időszak alatt meg kell érkeznia a Versenybizottság
részére. A megfelelően hitelesített és szkennelt kérelem a Versenybizottság részére elektronikus levél
formában is elküldhető.
A benyújtott okiratok alapján a Versenybizottság az átigazolási kérelmet elbírálja. Az elbírálási határidő a
benyújtástól számított 3 nap. A Versenybizottságnak törekednie kell arra, hogy az átigazolást a
szabályszerű kérelem benyújtásakor azonnal hajtsa végre.
Szabályszerű kérelem esetén a Versenybizottság a sportolót az MFSZ sportolói adatbázisában a
kérelemben feltüntetett sportszervezethez regisztrálja.
A Versenybizottság az átigazolás végrehajtását csak akkor tagadhatja meg, ha a kérelem nem felel meg a
(3) bekezdésben írt követelményeknek, vagy az átigazolási kérelmet a Versenybizottság nem az átigazolási
időszak alatt kapja meg, vagy ha az MFSZ sportolói adatbázisában rendelkezésre álló adatok alapján az
átigazolás regisztrációja nem lehetséges.
Amennyiben a benyújtott iratok alapján az átigazolás nem hajtható végre, és a hiba elhárítható, úgy az
átigazolási kérelem megérkezésétől számított 3 napon belül az igazolási szervezet hiánypótlási felhívást
bocsát ki 8 napos hiánypótlási határidővel. A hiánypótlás teljesítése esetén az (4) bekezdésben rögzített
határidőn belül a Versenybizottság az igazolást végrehajtja.
Amennyiben az átigazolás nem hajtható végre, úgy az igazolási szervezet a kérelmet indokolt határozattal
elutasítja. E határozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) az ügy tárgyának megjelölését,
b) a rendelkező részben az érdemi döntést,
c) az átigazolási határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatás,
d) az indokolásban a határozat alapjául szolgáló külső és belső jogszabályok rendelkezéseinek pontos
megjelölését,
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e) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadójának nevét.

7. § Szerződéssel rendelkező sportolók átigazolása
(1)

Szerződéssel rendelkező sportoló szerződése hatályosságának ideje alatt csak az átadó sportszervezet
előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át ideiglenesen vagy véglegesen, amit az átadó sportszervezet
költségtérítéshez köthet. [Stv. 7. § (1)]
(2) A költségtérítés mértékére és fizetésének feltételeire az átadó és az átvevő sportszervezet egymás közötti
megállapodása az irányadó. Ekkor a megállapodott összeg megfizetésének teljesítése a feltétele az
átigazolás végrehajtásának. [Stv. 7. § (2)]
(3) Az átadó és átvevő sportszervezet átigazolás tárgyában kötött megállapodásával a sportoló
sportszerződése hatályát veszti, melynek tényét a Versenybizottság regisztrálja az MFSZ sportolói
adatbázisában, és a sportolót átigazolhatóvá minősíti
(4) Az átigazolást a sportoló és az átvevő-sportszervezet által benyújtott közös írásbeli kérelemmel
kezdeményezi a Versenybizottságnál. Az átigazolási kérelem mintáját jelen szabályzat 2. számú melléklete
tartalmazza.
(5) Amennyiben az átadó és átvevő sportszervezet között az átigazolás tárgyában nem született
megállapodás, az átigazolási laphoz csatolni kell a sportoló átadó sportszervezettel kötött
sportszerződését is. A Versenybizottság a szerződés alapján megvizsgálja, hogy az adott szerződés
érvényes és hatályos-e. Ha a csatolt sportszerződés még nem járt le, úgy Versenybizottság köteles a
sportolót felhívni annak bizonyítására, hogy a szerződés rendes, vagy rendkívüli felmondással megszűnt.
Ha a felmondás nem jogszerű, az átigazolási kérelmet az igazolási szervezet elutasítja.
(6) A benyújtott okiratok alapján a Versenybizottság az átigazolási kérelmet elbírálja. Az elbírálási határidő a
benyújtástól számított 3 nap. A Versenybizottságnak törekednie kell arra, hogy az átigazolást a
szabályszerű kérelem benyújtásakor azonnal hajtsa végre.
(7) Szabályszerű kérelem esetén a Versenybizottság a sportolót az MFSZ sportolói adatbázisában a
kérelemben feltüntetett sportszervezethez regisztrálja. Sportszerződés megkötése esetén a szerződést
megkötő sportszervezet köteles a szerződés egy másolati példányát az MFSZ számára benyújtani, ami
alapján a Versenybizottság rögzíti szerződés érvényességének időadatait az MFSZ sportolói adatbázisában.
(8) A Versenybizottság az átigazolás végrehajtását csak akkor tagadhatja meg, ha a kérelem nem felel meg a
(5)-(6) bekezdésben írt követelményeknek, vagy ha az MFSZ sportolói adatbázisában rendelkezésre álló
adatok alapján az átigazolás regisztrációja nem lehetséges.
(9) Amennyiben a benyújtott iratok alapján az átigazolás nem hajtható végre, és a hiba elhárítható, úgy az
átigazolási kérelem megérkezésétől számított 3 napon belül az igazolási szervezet hiánypótlási felhívást
bocsát ki 8 napos hiánypótlási határidővel. A hiánypótlás teljesítése esetén az (6) bekezdésben rögzített
határidőn belül a Versenybizottság az igazolást végrehajtja.
(10) Amennyiben az átigazolás nem hajtható végre, úgy az igazolási szervezet a kérelmet indokolt határozattal
elutasítja. E határozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) az ügy tárgyának megjelölését,
b) a rendelkező részben az érdemi döntést,
c) az átigazolási határozattal szembeni jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást,
d) az indokolásban a határozat alapjául szolgáló külső és belső jogszabályok rendelkezéseinek pontos
megjelölését,
e) a határozat meghozatalának helyét és időpontját, valamint a határozat kiadójának nevét.

8. § Sportszervezetek megszűnése, egyesülése, kiválás
(1)
(2)

(3)
(4)

Sportszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén a sportoló a megszűnt sportszervezet hozzájárulása
nélkül azonnal bárhova átigazolható.
Sportszervezetek egyesülése vagy átalakulása esetén a sportszervezet valamennyi sportolója azonnal
átigazolható a jogutód sportszervezetbe. Sportszervezetek kiválása esetén az egyesülésre vonatkozó
szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
Amennyiben a (2) bekezdés szerinti esetekben a sportoló nem a jogutód sportszervezetbe kéri
átigazolását, az átigazolásra 6. § és 7. § rendelkezései az irányadóak.
Megszűnés, egyesülés, kiválás esetén a sportolókra vonatkozó változásokat az MFSZ sportolói
adatbázisában a Versenybizottságnak regisztrálnia kell. Ugyanez vonatkozik a jogkövetkezménnyel nem
járó sportszervezeti névváltozás esetére is.
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9. § Külföldre távozó, illetve külföldről érkező sportoló igazolása, átigazolása
(1)
(2)
(3)
(4)

A nemzetközi átigazolás során a WFDF előírásait kell alkalmazni.
Szerződéssel rendelkező külföldre távozó, illetve külföldről érkező sportoló külföldi sportszervezethez az
átadó-sportszervezet hozzájárulásával igazolható át.
Szerződéssel nem rendelkező külföldre távozó, illetve külföldről érkező sportoló az átadó-sportszervezet
hozzájárulása nélkül átigazolható.
Külföldre távozó, illetve külföldről érkező sportoló átigazolásának regisztrációját a Versenybizottság végzi
az 6. § vagy 7. § rendelkezései szerint.

10. § A versenyengedéllyel kapcsolatos szabályok
(1)

Az MFSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken vagy versenyrendszerben (így többek
között az országos bajnokságban, a nemzeti válogatott keretében, valamint a MFSZ tagszervezetek
külföldi versenyein) való részvételhez versenyengedély szükséges. [Stv. 3. § (1)]
(2) A versenyengedélyt a sportoló
a) azon sportegyesület tagjaként, ahova le van igazolva vagy
b) a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő
sportiskolával, az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló
személyként vagy
c) a köznevelési típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személyként
kaphatja meg. [Stv. 6. § (1)]
(3) A versenyengedély kiváltása térítés köteles, a térítés megfizetése a versenyengedély érvényességének
szükséges feltétele. Ennek mértékét az adott versenyidényre az MFSZ Elnöksége határozza meg. [Stv. 3. §
(7)].
(4) A kérelmet a sportoló a sportszervezetén keresztül nyújtja be. Versenyengedélyt egy sportszervezet
kizárólag a saját igazolt sportolója számára igényelhet. A versenyengedélyt sportszervezetenként listába
foglalt versenyengedély igénylő nyomtatványon kell kérni, melyhez csatolni kell a versenyengedély díjának
befizetését igazoló bizonylatot. A versenyengedély mintáját jelen szabályzat 3. számú melléklete
tartalmazza. [Stv. 6. § (2)]. A sportszervezeteknek törekedniük kell arra, hogy sportolóik számára a
versenyengedélyeket az átigazolási időszak végéig megigényeljék.
(5) A versenyengedélyt a Versenybizottság adja ki. A versenyengedélynek tartalmaznia kell:
a) a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét,
b) a versenyrendszer megnevezését,
c) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
d) a versenyengedély érvényességi idejét,
e) a versenyengedély nyilvántartási számát,
f) a versenyengedély kiállításának dátumát,
g) a versenyző sportszervezetét. [Stv. 3. § (3)]
(6) A versenyengedély naptári évre szól, január 1-től december 31-ig érvényes.
(7) A sportág utánpótlás bázisának fejlesztése érdekében a Versenybizottság engedélyezheti szabadidősportolók számára az MFSZ által, illetve közreműködésével kiírt vagy szervezett versenyen való részvételt
egy versenyre vagy mérkőzésre szóló versenyzési engedély birtokában. Az egy versenyre vagy mérkőzésre
szóló versenyzési engedély tartalmi és formai követelményei megegyeznek a versenyengedélyre
vonatkozó előírásokkal. [Stv. 3. § (2)]
(8) A Versenyengedélyek regisztrációját az MFSZ sportolói adatbázisában a Versenybizottság végzi.
(9) A versenyengedély csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi
engedély) együtt érvényes. A 14. életévét be nem töltött utánpótláskorú sportolók háziorvosi igazolással is
részt vehetnek az MFSZ versenyrendszerében szervezett versenyen (mérkőzésen). [Stv. 3. § (4)]
(10) Ha a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a jogszabályi, valamint a jelen szabályzatban foglalt
feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását a
Versenybizottság köteles megtagadni vagy a versenyengedélyt visszavonni.
(11) Ha az arra feljogosított szervezet a sportolót a nyilvántartásból törli, egyidejűleg a sportoló
versenyengedélyének hatályát is köteles felfüggeszteni. Ha a törlésre vonatkozó határozat jogerőssé válik,
a versenyengedélyt vissza kell vonni. A sportoló játékjogának fegyelmi eljárás keretében történő
felfüggesztése a versenyengedély érvényességének hatályát nem érinti.
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11. § A nyilvántartási és átigazolási szabályok megszegésével kapcsolatos felelősségi
szabályok
(1)

(2)

Aki a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket vétkesen megszegi, fegyelmi vétséget követ el, és ellene
fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás indításának és lefolytatásának szabályait az MFSZ Fegyelmi
Szabályzata tartalmazza. [Stv. 12. § (1)]
Fegyelmi vétségnek minősül az MFSZ sportolói adatbázisába történő betörési kísérlet, az adatbázis
adatainak megváltoztatására irányuló jogosulatlan beavatkozás, vagy kísérlet. Az előbbiekben felsoroltak
bármelyikének megtörténte, vagy az erre irányuló kísérlet észlelése esetén a nyilvántartó és igazolási
szervezet köteles fegyelmi eljárást kezdeményeztetni az MFSZ Fegyelmi Bizottságával.

12. § A versenyengedéllyel, igazolással és átigazolással kapcsolatos jogorvoslati
lehetőségek
(1)
(2)

A versenyengedély kibocsátással, versenyengedély visszavonással, igazolással és átigazolással kapcsolatos
viták eldöntésére első fokon a Versenybizottság jogosult.
A Versenybizottság határozatával szemben a kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt
nyújthat be az MFSZ Elnökségéhez. Ha a panasznak a benyújtásától számított 15 napon belül az Elnökség
nem ad helyt, a kérelmező az MFSZ határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 30 napos
jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz vagy a Sport Állandó Választottbírósághoz fordulhat.
[Stv. 3. § (6)]

13. § Egyéb rendelkezések
(1)
(2)
(3)
(4)

Az MFSZ a jelen Szabályzatban foglalt tevékenységek és eljárások összehangolására az igazoló szervezet
számára kötelező, az eljárások során alkalmazandó, iratmintákat tartalmazó útmutatót jogosult kiadni.
A Szabályzat alkalmazása során felmerült vitás kérdések megoldására az MFSZ Elnöksége jogosult
mindenki számára kötelező értelmezést kiadni.
Az MFSZ köteles a sportolók személyes és egyéb adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezelni. [Stv. 3. § (9)]
Az MFSZ a versenyengedélyeket a kiadástól számított négy évig tartja nyilván. A versenyengedély kiállítása
érdekében kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók. [Stv. 3. § (8)]

14.§ Hatálybalépés
(1)
(2)

A Szabályzat 2017. január 26. napján lép hatályba.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a sportorvoslás
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) kormányrendelet rendelkezései
alkalmazandók.

Kramer Péter
elnök
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1. számú melléklet: Minta a nyilvántartásba vételi kérelemre
Nyilvántartásba vételi kérelem
Az alább jelzett sportszervezet nevében ezúton kérem a Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség (székhely: 4026 Debrecen, Honvéd utca 3. I/3.; adószám: 18445011-1-43)
Versenybizottságát, hogy a listán szereplő sportolókat vegye nyilvántartásba.
Jelen kérelmet aláíró sportolók tudatában vannak, hogy
a) az MFSZ köteles a sportolók személyes és egyéb adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezelni,
b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. § (8) bekezdésének értelmében a versenyengedély kiállítása érdekében kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú
felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.
Jelen kérelmet aláíró sportolók hozzájárulnak, hogy személyes és egyéb adataikat az MFSZ versenyengedélyek kiállítása, közvetlen kapcsolatfelvétel és a törvényi előírások teljesítése
érdekében felhasználja.

név

ir.sz.

város

lakcím
közterület neve és házszám

hely

születési
dátum

anyja leánykori neve

e-mail cím

1.

2.

3.

fénykép

aláírás

szülő*
……………...………… ……………...………… ……………...………
….
….
…….

ssz

……………...………… ……………...………… ……………...………
….
….
…….

kérelmező sportszervezet neve: …………………………………………………………………………..
sportsz. nevében eljáró személy: …………………………………………………………………………..

* - A szülő, gondviselő vagy törvényes képviselő aláírása akkor szükséges, ha a sportoló még nem töltötte be a 18. életévét a kérelem benyújtásakor.
Kelt:

sportszervezet nevében eljáró személy aláírása:

…………………...……………….
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2. számú melléklet: Minta az igazolási kérelemre

Igazolási kérelem
Az alább jelzett sportszervezet nevében ezúton kérem a Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség (székhely: 4026 Debrecen, Honvéd utca 3. I/3.; adószám: 184450111-43) Versenybizottságát, hogy a listán szereplő sportolók le-/átigazolása ügyében intézkedjen.

kérelmező sportszervezet neve: …………………………………………………………………………..
sportsz. nevében eljáró személy: …………………………………………………………………………..

ssz

sportoló
azonosító
száma*

sportoló neve*

leigazoló
(átigazolás esetén átvevő)
sportszervezet

átigazolás esetén az átadó
sportszervezet

az igazolás hatálya
-tól

sportoló aláírása

-ig**

szülő, gondviselő
vagy törvényes
képviselő
aláírása***

1.
2.
3.
4.
5.
* - Az adatok az MFSZ honlapján közétett sportolói adatbázisból átemelhetők.
** - Csak ideiglenes átigazolás vagy határozott idejű sportszerződés esetén töltendő.
** - A sportoló aláírása mellett a szülő, gondviselő vagy törvényes képviselő aláírása is szükséges, ha a sportoló még nem töltötte be a 18. életévét a kérelem benyújtásakor.
Kelt:

………………………………………………
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3. számú melléklet: Minta a versenyengedély kérelemre

Versenyengedély kérelem
Az alább jelzett sportszervezet nevében ezúton kérem a Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség
(székhely: 4026 Debrecen, Honvéd utca 3. I/3.; adószám: 18445011-1-43) Versenybizottságát, hogy az alább
feltüntetett versenyszezonra a listán szereplő sportolók számára amatőr frizbi versenyengedélyt bocsásson ki.

ssz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

kérelmező sportszervezet neve:

…………………………………………………………………………..

sportszervezet nevében eljáró személy:

…………………………………………………………………………..

versenyszezon:

………… évi versenyszezon

sportoló azonosító száma*

sportoló neve*

* - Az adatok az MFSZ honlapján közétett sportolói adatbázisból átemelhetők.

Kelt:

……………………………………

……………………………………………………………………………
sportszervezet nevében eljáró személy aláírása
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