Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség

Versenyszabályzat

Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E5/2017 számú határozatával

TARTALOMJEGYZÉK
1. § A SZABÁLYZAT CÉLJA .......................................................................................................................................... 1
2. § A SZABÁLYZAT HATÁLYA ...................................................................................................................................... 1
3. § ALAPFOGALMAK................................................................................................................................................ 1
4. § ULTIMATE ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK ..................................................................................................................... 2
5. § DISC GOLF ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK..................................................................................................................... 2
6. § VERSENYNAPTÁR, PÁLYÁZATOK ............................................................................................................................ 2
7. § VERSENYKIÍRÁS ................................................................................................................................................. 3
8. § NEVEZÉSEK ...................................................................................................................................................... 3
9. § LEBONYOLÍTÁSI REND, SORSOLÁS ÉS KIEMELÉS AZ ULTIMATE SZAKÁGBAN ...................................................................... 4
10. § LEBONYOLÍTÁSI REND ÉS KIEMELÉS A DISC GOLF SZAKÁGBAN ..................................................................................... 4
11. § VISSZALÉPÉS ................................................................................................................................................... 5
12. § JÁTÉKOS LISTA, SPORTOLÓK SZEREPELTETÉSE ......................................................................................................... 5
13. § JOGOSULATLAN SZEREPLÉS ULTIMATE SZAKÁGBAN.................................................................................................. 5
14. § JOGOSULATLAN SZEREPLÉS DISC GOLF SZAKÁGBAN ................................................................................................. 6
15. § ÓVÁS ÉS FELLEBBEZÉS ....................................................................................................................................... 6
16. § ADMINISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK ULTIMATE SZAKÁG ESETÉBEN ........................................................................... 6
17. § ADMINISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEK DISC GOLF SZAKÁG ESETÉBEN ........................................................................... 6
18.§ HATÁLYBALÉPÉS ............................................................................................................................................... 6
1. SZÁMÚ MELLÉKLET: ÚTMUTATÓ A VERSENYKIÍRÁSHOZ ................................................................................................. 7
2. SZÁMÚ MELLÉKLET: MINTA A NEVEZÉSI LAPRA ........................................................................................................... 8
3. SZÁMÚ MELLÉKLET: MINTA A JÁTÉKOS LISTÁRA .......................................................................................................... 9
4. SZÁMÚ MELLÉKLET: SEGÉDLET .............................................................................................................................. 10
5. SZÁMÚ MELLÉKLET: PÁLYÁZATI ADATLAP ................................................................................................................. 11

Versenyszabályzat

1. § A szabályzat célja
(1) Jelen szabályzat célja, hogy egységes szabályok szerint és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban
Stv.) rendelkezéseivel összhangban történjen a frizbi versenyek, versenyrendszerek kiírása, megrendezése,
lebonyolítása, és ezáltal
a) járuljon hozzá a frizbi sportok népszerűsítéséhez;
b) ösztönözze a frizbi sportok elterjedését, tömegesítését;
c) segítse elő a frizbi versenyek, versenyrendszerek kiírását, megrendezését, lebonyolítását;
d) védje a verseny irányításában, szervezésében részt vállalók, lebonyolításában közreműködők illetve a
versenyben résztvevők jogait;
e) szabályozza a frizbi sportág rendjét, és óvja tisztaságát;
f) az ultimate szakágban ösztönözze a Spirit Of The Game elvének, szabályainak betartását.

2. § A szabályzat hatálya
(1) Jelen szabályzatot kell alkalmazni a Magyarország területén belül megvalósításra kerülő minden olyan
versenyre, amelyet a versenyszervezők az Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetséggel (a
továbbiakban MFSZ) együttműködésben szerveznek.
(2) Az MFSZ csak amatőr versenyrendszert működtet, az MFSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett
versenyeken vagy versenyrendszerben csak amatőr sportoló vehet részt.
(3) MFSZ által vagy közreműködésével kiírt versenyek versenyszervezői lehetnek:
a) az MFSZ;
b) MFSZ tag sportszervezet;
c) külön engedély esetén olyan sportszervezet, amely nem tagja az MFSZ-nek;
d) disc-golf szakágban MFSZ tag sportszervezet iagzolt sportolója.
(4) Jelen szabályzat vonatkozik:
a) az MFSZ-re, és az MFSZ sportszakembereire;
b) a versenyen résztvevő sportszervezetre, és a sportszervezetnél tevékenykedő sportszakemberekre,
illetve alkalmazottakra, társadalmi munkában tevékenykedő személyekre;
c) a versenyen résztvevő sportszervezettel tagsági viszonyban lévő, illetve szerződtetett sportolókra.

3. § Alapfogalmak
(1) 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). Az egyes sportágakra jelen szabályzat „szakág”-ként
hivatkozik.
(2) Sportoló: A Stv. 1. §-ában meghatározott olyan természetes személy, aki az MFSZ által kiírt, szervezett vagy
engedélyezett versenyeken vagy versenyrendszerben versenyzőként részt vesz.
(3) Verseny: Adott frizbi sport adott versenykategóriájában az MFSZ által kiírt, szervezett vagy engedélyezett,
egy vagy több fordulóból álló, egyéni vagy csapat jellegű megmérettetés (bajnokság, kupa, torna).
(4) Versenykategória: A verseny besorolása a nem összetételre, korcsoportra és/vagy a pálya jellegére
vonatkozó előírások szerint.
(5) Ultimate szakágban a verseny besorolása a nem összetételre vonatkozó előírások szerint:
a) női - Olyan sportolók részvételével zajló egyéni vagy csapatverseny, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
érvényes szabályai szerint nők.
b) open - Nemre vonatkozó korlátozásokat nem előíró egyéni vagy csapatverseny.
c) koed - Nem összetételre vonatkozó feltételeket előíró csapatverseny.
(6) A verseny besorolása a korcsoportokra vonatkozó előírások szerint:
a) junior - Olyan sportolók részvételével zajló egyéni vagy csapatverseny, akik a verseny évének első napján
a 18. életévüket még nem töltötték be.
b) masters - Olyan sportolók részvételével zajló egyéni vagy csapatverseny, akik ultimate szakágban a
verseny évének első napján már betöltötték a 33. életévüket, illetve disc golf szakágban a verseny
évének első napján már betöltötték a 40. életévüket.
c) grandmasters – Kizárólag disc golf szakágban olyan sportolók részvételével zajló egyéni vagy
csapatverseny, akik a verseny évének első napján már betöltötték az 50. életévüket.
d) senior grandmasters – Kizárólag disc golf szakágban olyan sportolók részvételével zajló egyéni vagy
csapatverseny, akik a verseny évének első napján már betöltötték az 60. életévüket.
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e) legends – Kizárólag disc golf szakágban olyan sportolók részvételével zajló egyéni vagy csapatverseny,
akik a verseny évének első napján már betöltötték az 70. életévüket.
f) felnőtt – Korcsoportra vonatkozó feltételeket nem előíró egyéni vagy csapatverseny
(7) Ultimate szakágban a verseny besorolása a pálya jellegére vonatkozó előírások szerint:
a) terem: Olyan verseny, amely zárt térben kerül megrendezésre.
b) szabadtéri: Olyan verseny, amely nem zárt térben kerül megrendezésre.
(8) Versenyszervező: A verseny szervezésével jelen szabályzat 2. § (3) pontjában részletezett rendelkezéseknek
megfelelően megbízott sportszervezet, vagy személy.
(9) Résztvevő: Csapat frizbi sport esetén a versenyben szereplő csapat, egyéni frizbi sport esetén a versenyben
szereplő sportoló.
(10) PDGA: Professional Disc Golfers Association, a disc golf sportág USA-ban bejegyzett fedőszervezete. A
jelen szabályzat hatálya alatt a PDGA kifejezés lefedi a PDGA Europe nevű, Hollandiában bejegyzett
szervezet is.
(11) PDGA Rating: disc golf szakágban a PDGA által alkalmazott objektív játékerő jelölő rendszer, amely alapján
az egyes sportolók között erősorrend állítható fel.

4. § Ultimate országos bajnokságok
(1) Szabadtéri ultimate országos bajnokságok az alábbi versenykategóriában indíthatók
a) felnőtt női ultimate
b) felnőtt open ultimate
c) felnőtt koed ultimate
d) junior open ultimate
e) junior női ultimate
f) junior koed ultimate
(2) Terem ultimate országos bajnokságok az alábbi versenykategóriában indíthatók
a) felnőtt női ultimate
b) felnőtt open ultimate
c) felnőtt koed ultimate
d) junior open ultimate
e) junior női ultimate
f) junior koed ultimate
(3) Strand ultimate országos bajnokságok az alábbi versenykategóriában indíthatók
a) felnőtt női ultimate
b) felnőtt open ultimate
c) felnőtt koed ultimate
d) junior open ultimate
e) junior női ultimate
f) junior koed ultimate
(4) Az ultimate országos bajnokságok szabályaira vonatkozóan az ultimate WFDF által elfogadott, a
versenykiírás napján érvényes szabályai irányadók, a versenykiírásban meghatározott szabálymódosítások
figyelembevételével.

5. § Disc golf országos bajnokságok
(1) Disc golf országos bajnokságok az alábbi versenykategóriában indíthatók
a) open
b) női
c) junior
(2) A disc golf országos bajnokságok szabályaira vonatkozóan az PDGA által elfogadott, a versenykiírás napján
érvényes szabályai irányadók, a versenykiírásban meghatározott szabálymódosítások figyelembevételével.

6. § Versenynaptár, pályázatok
(1) A Versenybizottság a tárgyévre vonatkozó versenynaptárat legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 1.
napjáig meghatározza és közzéteszi. A Versenybizottság kifejezetten indokolt esetekben – például olyan
nagyobb, nemzetközi versenyek időpontjának nem ismerete esetén, amelyekben az MFSZ tagszervezetek
érintetek lehetnek – a határidőt saját hatáskörében kétszer 30 nappal meghosszabbíthatja.

Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség

2

Versenyszabályzat

(2) Az Országos bajnokságok megrendezésének helyszíneit az MFSZ Versenybizottsága pályázati úton választja
ki.
(3) Ultimate Országos bajnoki forduló vagy verseny lebonyolítására pályázhat minden olyan sportegyesület,
amelynek van Frizbi sportokban tevékeny szakosztálya. Disc Golf esetében ilyen megkötés nincsen.
(4) A versenyek lebonyolítására pályázni a Versenyszabályzat 5. sz. mellékletében szereplő pályázati adatlapon
keresztül lehet. A pályázatok Versenybizottság részére történő megküldésére a megpályázott verseny
időpontjának közzététele – azaz praktikusan a Versenynaptár publikálása – és a versenyt megelőző 90. nap
között van lehetőség.
(5) A Versenybizottság a beérkezett pályázatok közül a győztest legkésőbb a verseny kezdetét megelőző 80.
napig kihírdeti.
(6) Amennyiben egy adott verseny lebonyolítására nem érkezik be érvényes pályázat, vagy a beérkezett
pályázatok a Versenybizottság megítélése szerint nem garantálják az MFSZ „Rendezvények biztonságáról
szóló szabályzat”-ában meghatározott elvárások teljesülését, úgy a Versenybizottság saját hatáskörében
dönthet 1) a pályázati határidő maximum 15 nappal történő meghosszabbtásáról, és/vagy 2) tárgyalásokat
kezdeményezhet az MFSZ bármely tagszervezetével annak érdekében, hogy az adott szervezet vállalja el a
kérdéses verseny megrendezését.
(7) Amennyiben a (6)-os pontban írt eszközök is eredménytelennek bizonyulnak, úgy a Versenybizottság az
adott versenyt törölheti a versenynaptárból.

7. § Versenykiírás
(1) A versenyszervező a versenyről a jelen szabályzat 1. számú mellékletében felsorolt adatokat tartalmazó
versenykiírást készít.
(2) Ultimate szakág esetében a versenyszervező legkésőbb 45 nappal a verseny előtt, disc golf szakág esetében
legkésőbb 30 nappal a verseny előtt eljuttatja a versenykiírást a Versenybizottsághoz jóváhagyásra.
(3) A Versenybizottság dönt a verseny megrendezhetőségéről, ha szükséges módosítja a versenykiírást, és
ultimate szakág esetében legkésőbb 35 nappal, disc golf szakág esetében legkésőbb 20 nappal a verseny
előtt közéteszi az MFSZ honlapján.

8. § Nevezések
(1) Nem vehet részt a versenyrendszerben az a sportszervezet, illetve olyan sportszervezet igazolt sportolója,
a) amellyel szemben a bíróság elrendelte a sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet
végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt áll,
b) amely elhatározta feloszlását,
c) amelynél végelszámolási eljárás indult,
d) amelynek kilencven napnál régebben lejárt köztartozása van,
e) amely fegyelmi vétség miatt a versenyzéstől való eltiltással lett szankcionálva.
(2) Azt, hogy a sportszervezetnek nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása, a sportszervezetnek a
versenyre való nevezéskor, illetve ha a verseny egyes fordulóira fordulónként kell nevezni, az évenkénti első
nevezésekor kell igazolnia.
(3) A kilencven napnál régebben lejárt köztartozás nélkül történő működésnek a többfordulós verseny (pl.:
bajnokság) egész időtartama alatt fenn kell állnia. Ha ilyen köztartozás fennállása a többfordulós verseny
közben kerül megállapításra, a sportszervezetet a versenyből - fegyelmi eljáráson kívül - ki kell zárni. A kizárt
sportszervezettel jogviszonyban álló sportolók egyéni sportágakban a többfordulós verseny kizárás előtti
fordulóin elért eredményeit a kizárás nem érinti.
(4) Az MFSZ tag sportszervezetek által leadott nevezés a Versenybizottság külön engedélye nélkül is érvényes,
amennyiben megfelel a versenykiírás feltételeinek.
(5) Az adott versenyre olyan magyar és külföldi sportszervezetek, illetve sportolók is leadhatják nevezésüket,
amelyek nem tagjai az MFSZ-nek, vagy nem tagjai az MFSZ tag sportszervezeteinek. Ultimate szakág
esetében az ilyen sportszervezetektől érkező nevezések elfogadásáról a Versenybizottság határoz legkésőbb
a versenyt megelőző 20. napig. Disc Golf szakág esetében az ilyen sportszervezetektől, illetve sportolóktól
érkező nevezések elfogadásáról az adott verseny rendezője dönt.
(6) Egy sportszervezet több résztvevőt is nevezhet egy versenyre. Ebben az esetben minden nevezésben részt
vevő sportszervezet megfelel a 8.§ (1) bekezdésében írtaknak. Az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén több sportszervezet is nevezhet együttesen egy csapatot:
 Mindegyik nevezésben részt vevő sportszervezet megfelel a 8.§ (1) bekezdésében írtaknak, és
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 Az együttes nevezésre a Versenybizottság előzetesen engedélyt adott.
(7) A nevezések befogadására a versenykiírásban jelzett nevezési határidőig van lehetőség. A nevezési határidő
a versenyt megelőző 30. nap, de disc golf szakág esetében az adott verseny versenykiírása rendelkezhet
másképpen is.
(8) A nevezés leadása a jelen szabályzat 2. mellékletében felsorolt adatokat tartalmazó nevezési lap
kitöltésével, a versenyszervezőhöz e-mail útján történő eljuttatásával vagy amennyiben az adott versenyre
történő jelentkezés lehetővé teszi, online jelentkezési felületen keresztül leadott jelentkezéssel, valamint a
nevezési díj megfizetésével történik.
(9) A versenyre való nevezési jog nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis. E rendelkezés alól
kivételt képez, ha:
a) a sportegyesület a versenyben való részvétel céljából gazdasági társaságot alapít (abban tagként részt
vesz), és az indulási jogot erre a társaságra ruházza át,
b) a sportvállalkozás több bajnoki osztályában rendelkezik nevezési joggal, köztartozása nincs, és az
alacsonyabb bajnoki osztályban meglévő nevezési jogát átadja a vele jogviszonyban lévő
sportszervezetnek vagy a sportszervezet által erre a célra alapított sportvállalkozásnak,
c) a nevezési joggal rendelkező sportvállalkozásnak olyan sportegyesület is tagja, mely a sportvállalkozásba
tagként belépése és a nevezés jogának sportvállalkozásra történő átruházása előtt maga rendelkezett az
azonos verseny azonos bajnoki osztályában a nevezési joggal, a sportvállalkozásnak lejárt köztartozása
nincs, és a sportvállalkozás legfőbb szerve határozatával a nevezési jogot a nevezés jogával korábban
rendelkező sportegyesület tagra az MFSZ elnöksége előzetes jóváhagyásával átruházza.
(10) Ha a sportszervezet általános jogutóddal szűnik meg, a nevezési jog az általános jogutódra átszáll. Ha a
sportszervezet általános jogutód nélkül szűnik meg, a nevezési jog megszűnik.

9. § Lebonyolítási rend, sorsolás és kiemelés az ultimate szakágban
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

A verseny lebonyolítási rendszerét, a mérkőzések helyszínét és pontos kezdési időpontját illetve a sorsolás
módját a versenyszervező a Versenybizottsággal egyeztetve az adottságok és a rendelkezésre álló
erőforrások (idő, pályák, nevezések száma, stb) figyelembe vételével határozza meg legkésőbb a versenyt
megelőző 15. napig.
A döntésről tájékoztatja az elfogadott nevezéssel rendelkező résztvevők nevezési lapon megjelölt
képviselőit, lehetőséget adva arra, hogy a képviselők esetleges kérdéseiket előadhassák a versenyt
megelőző 10. napig. A sorsolással kapcsolatban utólagos felszólalásnak nincs helye.
A Versenybizottság a sorsolás során alkalmazhat kiemelést.
A nevezett résztvevők egymáshoz viszonyított kiemelési sorrendjét az előző évi versenyben elért helyezések
adják az alábbiak figyelembevételével:
a) az előző évi versenyben nem szerepelt résztvevő az utolsó helyre sorolódik,
b) a két vagy több, előző évi versenyben szerepelt résztvevő egyesülésével létrejött résztvevő előző évre
vonatkozó számított helyezése megegyezik az érintett résztvevők helyezésének számtani átlagával.
Többfordulós verseny esetén az adott fordulóban a résztvevők egymáshoz viszonyított kiemelési sorrendjét
az előző fordulóban elért helyezések határozzák meg, kivéve az első fordulót, amelyre a (4) az irányadó.
A sorsolást a Versenybizottság végzi legkésőbb a versenyt megelőző 10. napon. A sorsolást akkor is
megtartja a Versenybizottság, ha valamely elfogadott nevezéssel rendelkező résztvevő képviselője nincs
jelen. Utólagos észrevételezésre vagy kifogásolásra nincs lehetőség.

10. § Lebonyolítási rend és kiemelés a disc golf szakágban
(1) A verseny lebonyolítási rendszerét, pontos kezdési időpontját a versenyszervező határozza meg legkésőbb a
versenyt megelőző 15. napig,
(2) Országos bajnokságok esetében a lebonyolítási rendnek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:
a) legalább 3, egyenként legalább 12 lyukas kört kell lejátszani
b) lehetőség szerint a 3 körből az egyiknek különböző napra kell esnie.
(3) A túljelentkezések kezelésére a verseny szervezője az alábbi módszerek egyikét alkalmazhatja, feltéve hogy
a versenykiírásban közzétette az alkalmazandó módszert:
a) Maximum 3db ún. szabadkártya (wild card) fenntartása, amelyet a verseny szervezője a várólistán
szereplő személyek bármelyikének adhat a saját belátása szerint.
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b) Versenyzői kiemelések alkalmazása. Amennyiben az adott játékosoknak van PDGA Rating besorolása, a
szervező azt köteles a kiemelés alapjánka tekinteni. A kiemelési kategóriáknak különböző nevezési
határidők adhatók.
c) Jelentkezési sorrend alkalmazása
d) Bármely más, a Versenybizottság által elfogadható módszer.
(3) Nem országos bajnokságok lebonyolítási rendjével kapcsolatban a jelen szabályzat más megkötéseket nem
tartalmaz.

11. § Visszalépés
(1) Ultimate szakág esetében a sportszervezetnek legkésőbb a versenyt megelőző 10. napig, disc golf szakág
esetében a sportszervezetnek vagy sportolónak legkésőbb a versenyt megelőző 3. napig írásban kell jeleznie
a versenyszervező felé, amennyiben a versenytől vissza akarja léptetni az elfogadott nevezéssel rendelkező
résztvevőjét.
(2) Az ezt követően történő visszalépések esetén a résztvevőt visszaléptető sportszervezet köteles megtéríteni
a visszalépés kapcsán felmerült versenyszervezői költségeket.

12. § Játékos lista, sportolók szerepeltetése
(1) A sportszervezetnek legkésőbb a versenyt megelőző 7. napig kell eljuttatni a szerepeltetni kívánt sportolók
névsorát tartalmazó játékos listát a versenyszervezőhöz. Ultimate szakág esetében minden résztvevő
csapatból egy sportolót kapitányként kell megjelölni a játékos listán. A játékos listák mintáját a jelen
szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. A versenyszervező a játékos listákat a Versenybizottság
rendelkezésére bocsátja.
(2) A sportszervezet csak olyan sportolót tüntethet fel a játékos listán, aki a sportszervezet igazolt sportolója és
versenyengedéllyel rendelkezik.
(3) A sportág utánpótlás bázisának fejlesztése érdekében a Versenybizottság engedélyezheti szabadidősportolók számára egy versenyre vagy mérkőzésre szóló versenyzési engedély kiadását. Az egy versenyre
vagy mérkőzésre szóló versenyzési engedély tartalmi és formai követelményei megegyeznek a
versenyengedélyre vonatkozó előírásokkal.
(4) Ultimate szakág esetében egy sportoló egy versenyen csak egy résztvevő sportszervezet játékos listáján
szerepelhet.
(5) Több fordulóból álló verseny esetén az egyes fordulók között az alábbi szabályok érvényesek:
a) A sportoló az 1. forduló után korlátozások nélkül átsorolható a sportszervezet által nevezett résztvevő
csapat 1. fordulóra leadott játékos listájáról ugyanazon sportszervezet másik résztvevő csapatának
játékos listájára.
b) A sportoló az 1. forduló után kizárólag abban az esetben sorolható át a sportszervezet által nevezett
résztvevő csapat 1. fordulóra leadott játékos listájáról más sportszervezet játékos listájára, ha a sportoló
sportszervezete nem indul a 2. fordulón. Ez a szabályozás független attól, hogy a sportoló a két forduló
között az egyik sportszervezetből ideiglenesen vagy véglegesen igazol át vagy vissza a másik
sportszervezetbe.
c) A 9. § (5) b) pont rendelkezései alól a Versenybizottság adhat felmentést a sportoló kérelmére.
(6) Amennyiben egy sportszervezet által leadott játékoslista nem felel meg a fenti elvárások valamelyikének,
úgy a Versenybizottság jogosult az adott sportszervezet által nevezett résztvevőktől a versenyen való
indulás jogát visszavonni.

13. § Jogosulatlan szereplés ultimate szakágban
(1) Ha a sportoló egy mérkőzésen jogosulatlanul szerepel, akkor az eredményt 5:0-val kell jóváírni a vétlen
résztvevő csapat részére, a vétkes résztvevő csapat pedig büntetőpontot kap.
(2) Ha mindkét résztvevő csapatban van jogosulatlanul szereplő sportoló, akkor a résztvevő csapatok
gólarányát 5-5 ponttal le kell rontani, és mindekét résztvevő csapat büntetőpontot kap.
(3) A jogosulatlan szereplést a Versenybizottság állapítja meg. A vizsgálat során jogosulatlan szerepeltetésnek
kell minősíteni, ha a sportoló:
a) érvényes versenyengedéllyel nem rendelkezik,
b) játékjoga bármilyen ok miatt fel van függesztve,
c) a korcsoportra meghatározott szabályok előírásai szerint nem szerepelhetne,
d) hamis adatszolgáltatás alapján szerezte versenyengedélyét,
e) a versenykiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg, és a mérkőzésen szerepel,
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f) szerepeltetését az MFSZ - egyéb okokból - jogosulatlannak minősíti,
g) fegyelmi ügyét a Fegyelmi Bizottság még nem tárgyalta le, illetve határozatot nem hozott.

14. § Jogosulatlan szereplés disc golf szakágban
(1) Ha a sportoló a versenyen jogosulatlanul szerepel, akkor az adott versenyre vonatkozó eredményeit
törölni kell, a köreit a PDGA előírásaival összhangban 999-es értékkel kell jóváírni. Amennyiben a
jogosulatlan szereplés csak a verseny befejezése után derül ki, úgy az érintett sportolónak a verseny
szervezője számára vissza kell szolgáltatnia az esetleges jutalmakat.
(2) A jogosulatlan szereplést a Versenybizottság állapítja meg. A vizsgálat során jogosulatlan
szerepeltetésnek kell minősíteni, ha a sportoló:
a) érvényes versenyengedéllyel nem rendelkezik,
b) játékjoga bármilyen ok miatt fel van függesztve,
c) a korcsoportra meghatározott szabályok előírásai szerint nem szerepelhetne,
d) hamis adatszolgáltatás alapján szerezte versenyengedélyét,
e) a versenykiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg,
f) szerepeltetését az MFSZ - egyéb okokból - jogosulatlannak minősíti,
g) fegyelmi ügyét a Fegyelmi Bizottság még nem tárgyalta le, illetve határozatot nem hozott.

15. § Óvás és fellebbezés
(1) A versennyel kapcsolatos óvási bejelentést legkésőbb a versenyt követő 5. napig lehet írásban benyújtani a
Versenybizottságnak a versenykiírásban meghatározott óvási díj megfizetésével és a részletes írásos
indoklás mellékelésével. Az óvást kizárólag az érintett sportszervezet hivatalos képviselője nyújthatja be.
(2) A Versenybizottság legkésőbb az óvás beérkezését követő 30. napig meghozza döntését. A döntés ellen
legkésőbb a kihirdetéstől számított 5. napig lehet fellebbezéssel élni, az MFSZ Elnökségéhez eljuttatott
írásbeli kérelem benyújtásával, és a fellebbezési díj egyidejű megfizetésével. Fellebbezést kizárólag az
érintett sportszervezet hivatalos képviselője nyújthatja be.

16. § Adminisztrációs kötelezettségek ultimate szakág esetében
(1) A versenyszervező köteles a verseny minden mérkőzésére jegyzőkönyvvezetőt biztosítani.
(2) A jegyzőkönyvben jelölni kell a mérkőzés helyszínét, dátumát, időpontját, eredményét, félidei eredményét
(ha a verseny szabályai szerint van félidő), a mérkőzésen szerepelt résztvevő csapatok játékos listáját, a
csapatkapitányok megjelölését.
(3) A csapatkapitány feladata a mérkőzés végén a jegyzőkönyv aláírása, illetve a sportszerűségi lap kitöltése.
(4) A kitöltött jegyzőkönyvet a Versenybizottság ellenőrzi.
(5) A versenyszervező feladata az eredmények összesítése, a jegyzőkönyvek valamint a sportszerűségi lapok
összegyűjtése és a Versenybizottsághoz történő eljuttatása.

17. § Adminisztrációs kötelezettségek disc golf szakág esetében
(1) A versenyszervező köteles a versenyről jegyzőkönyvet készíteni.
(2) A jegyzőkönyvben jelölni kell a részt vevő játékosok nevét, az egyes körökben elért pontszámait, az
összesített pontjaikat, illetve a verseny időpontját és helyszínét. Tekintettel arra, hogy a versenyszervezőnek
a PDGA irányába is hasonló adatszolgáltatási kötelezettsége van, a jelen szabályzat céljainak megfelel ha a
versenyszervező a PDGA felé küldendő „TD Report” elnevezésű, vagy azzal megegyező tartalmú
dokumentummal jegyzőkönyvezi a versenyt.

18.§ Hatálybalépés
(1) A Szabályzat 2017. január 26.napján lép hatályba.
(2) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény, rendelkezései
alkalmazandók.

Kramer Péter
elnök
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1. számú melléklet: Útmutató a versenykiíráshoz
A versenykiírás kötelező elemei:
• a verseny célja,
• a verseny kiírója,
• a verseny tervezett időpontja(i) és helyszíne(i)
• a verseny lebonyolítási szabályai,
• a verseny során alkalmazott szabályok,
• a nevezési díjak,
• a nevezés módja (kinek kell címezni, milyen módon és meddig kell eljuttatni a nevezést)
• nevezési lista tartalma
• a sorsolás időpontja, alapelvei
• eredményszámítás
• díjazás módja és esetleges feltételei,
• óvás és fellebbezés díját.
A versenykiírás nem kötelező elemei:
 lehetséges résztvevők nevét, számát, a részvétel egyéb feltételeit,
 a játékosok versenyeztetésének a versenyszabályzathoz képest enyhített kritériumait,
 játékidőt, megszakítási lehetőségeket,
 nevezett és meg nem jelentekre kiszabott büntetést,
 a költségek elosztását a rendezők és a résztvevők között,
 egyéb rendelkezéseket.
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2. számú melléklet: Minta a nevezési lapra

Nevezési lap
verseny adatai
verseny megnevezése
kategória
dátum
nevező csapat (sportoló) adatai
egyesület/intézmény
adószám
számlázási cím
versenyen használt név
képviselő adatai
név
levelezési cím
e-mail cím
telefon

Kelt: …………………………………
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3. számú melléklet: Minta a játékos listára

Játékos lista
verseny adatai
verseny megnevezése
kategória
verseny dátuma
egyesület/intézmény
versenyen használt név
csapatvezető

versenyengedély száma*

játékos neve*

nevezett játékosok
egyesület*

kelt:

…………….………………………….

aláírás:

………………...…………………….

kölcsön**

szállás***

* - Az adatok az MFSZ honlapján közétett sportolói adatbázisból átemelhetők.
** - A kölcsön oszlopban kell jelölni, ha egy játékos nem a nevezést leadó egyesület igazolt sportolója, és ideiglenesen igazol (kölcsön igazolás) a nevezést leadó egyesület csapatához.
*** - Csak abban az esetben töltendő, ha többnapos versenyről van szó, és a szervező csapat szállást és étkezést biztosít.
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4. számú melléklet: Segédlet
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5. számú melléklet: Pályázati adatlap
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