
A Magyar Bridzs Sztivetség
sportolóinak nyilván tartásótra és

átigazolás ár a v o n a tk oző szab á'Jy zat

A Magyar Bridzs Sziil'etség elnöksége _ az Ala1:szabáIy X. fejezet Y. $

Z(Q) pontjában foglaltak lri'rpján - a bridzs sportágbarr tevékenykedő spoftolók

i gazolását é s átí gazol ás át a köv etke ző k s ze ri nt szab áIy a z za.

1.S

A szabályzat hatálya a bridzs sportágban _ a sportág Versenyszabályában,
versenykiírásaiban és egyéb szabályzataiban meg}iatározottak szerint

Versenyszerűen résztvevőre (a továbbiakban sportoló), valamint az őt tagsági,

Vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztató spcrr'r:egyesületre és egyéb

sportszervezetre (a tovább;akban egyesület) terjed ki.

2.S

A sportolóról a Magyal'Bridzs Szövetség tagegyesülete nyilvántartástvezet.
A nyilvántartásba vételt a sportolót foglalkoztatő egye sület végzi.
A kérelm et az e célra rendszeresített nyilvántartó llp felhasználásáva| az

egyesülethez kell benyújiani, amelyen 18 éven aluJiak esetében szerepelnie
kell a szülő Vagy a gyámhozzá|árulásának is a versenyző aláírásával együtt.

A tagsági igazo|vány kiadásához illetve érvényesíriséhez az MBSZ illetve
az egyesület által meg}ra;ározotttagsági díjat folyatrratosan fizetni kell.
Az érvényesített tagsági igazolvány (a továbbiakbari versenyzési engedély )
megadásához az MBSZ Versenyszabályzata és versenykiírásai egyéb

feltételeket (pl.: netnzeti.:özi szövetség által meghatár'ozott követelmények)
is megállapíthatnak.
A versenyzési engedély azpáros és a csapatversen1cken történő részvételre

egyarántjogosít.
A versenyzési engecljly aZ MBSZ által eg1'ségesen meghatározott

időtartamra érvényes.
Az elveszett, megrongálódott, megsemmisült i'agy érvényét vesztett

versenyzési engedélyt l sportoló és az egyesület együttes a nyilvántartás

adatainak felhasználásár, al pótolj a.
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3.S

Az MBSZ' illetve egyesületei áItaI rendezett Vagy az országos
Versenynaptárban jóváhagyott versenyeken ba az MBSZ
VersenyszabáIyzata vagy versenykiírása másként nenr rendelkezik - csak
vers enyzé si engedél lye l rend elkező spor1ol ók vehetnek r észt.
Versenyzési engedéllyel nem rendelkező sportolók csak az MBSZ elnöksége
Yagy az egyesüiet álta| külön szabályozott feltételek mellett
versenyezhetnek.
A versenyzési engedéllyel neln rendelkező spoftoló a válogatott keret
felkészülésében, valamint válogatottként nemzetkozi versenyeken a
szövetségi kapitány javaslatának figyelembevételével - aZ MBSZ
e lnökségé nek hozzájárulásáv al vehet r észt.

r)

4.S

A nyilvántaftásból törölni kell azigazo|t sportolót, ha
a) meghalt,
b) a tagsági díjat egy évig' illetve felszőlítás után még egy évig nem flzette,
c) a 3. $ 2' pontban meghatározottak kivételével két éven keresztül nem

rendelkezett verseny zési engedéllyel.
A törlést az egyesület hajtja végre, a törlésről köteles ér1esíteni az érintett
versenyzőt. Az érintett a törlésről szóló döntéssel szemben annak
kézhezvételétől számított 8 napon belül _ fellebbezhetnek.

s.s

Az igazolt sportoló más egyesületbe tör1énő átigazolását a sportoló és az
átvevő egyesület kezdeményezésére az e célra rendszeresített átigazolási
lapon a két egyesület egymás között végzi. A sportol ő az átigazolási lapon
nyilatkozik anól is, hogy nincs tartozása a régi egyesülete felé és ezt az
átadő egyesület igazolja "

A valótlan nyilatkozat alapján kiadott versenyzési engedélyt vissza kell
vonni és a spor1olóval szemben az egyesület Vagy kérésére a MBSZ
fegyelmi eljárást folytat le.

3) Az átigazolást a nyilvántar1ási adatok feltüntetésével a versenyzési
engedélyen kell átv ezetni.

4) Az átigazolást az év bfumelyik napján végre lehet hajtani. Az átigazolási
kérelemre aZ átadő egyesület még nemleges váIasz esetén is köteles
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nyilatkozni. Amennyiben 14 napon belül nem n.vilatkozik, az átvevő
egyesület versenyzési crrgedélyt adhat ki'

5) Az a sportoló, aki legalább egy évig semmilyen versenyen nem indult,
korábbi egyesülete kiadás engedélye nélkül azonnir! átigazo|hatő az általa
megj elölt egyesületbe.

6.S

Ha a sportolót a bajr^;l<i év közben igazolják aÍ, aZ átvevő egyesület
színeiben a csapatversenycl'',ln való részvétel az átadő egyesület hozzá1áru|ása
esetén is csak a soron kör'crkező bajnoki év kezdetekcir lehetséges (kivétel: az
azonnal igazolható j átéko s,''ll l<öre).

7. S

Versenyzési engedélyt nem magyar állampolgárságű spor1olónak is ki kell
váltania, ha az országos c:;'rpatbajnokságon, Vagy az MBSZ, Llfi. szervezeti
egysége áItal engedélyezett hazai nem nemzct|:ózi egyéni vagy
csapatbajnokságokon rends;- f€Seil j átszik.
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8.S

Ha a sportoló sorkatonai szolgál atára tekintettel igazolt át a szolgálati
helyőrség katonai egyt-jletébe, Vagy ha aZ L'ridzs szakosztáIyt nem
működtet _ a szolgálati helyének helyőrségében miiködő más egyesületbe'
részére a sorkatonai szolg1lat időtartamára teljes körű versenyzési engedélyt
ad ki, amennyiben az adott évi csapatbajnoki versenykiírás másképp nem
rendelkezik.
A spor1olő Észére a sorkai"onai szolgálatból törlént ltszerelését követo naptól
kizárőlag a bevonulása előtti egyesületben adható ki versenyzési engedély.

e.s

1) Tag egyesület Yagy tag spor1egyesületi bridzs szal;rssztály jogutód nélküli
megszűnése esetén a sp.l''toló azonnal átigazolható nlás egyesületbe. Ezek a

spor1olók az átigazoiáss:rl egyidejűleg a teljes körű r,crsenyzési engedélyt is
megkapják, amennyiben az adott évi csapatbajnoki l'ersenykiírás rnásképp
nem rendelkezik.

2) Ha az egyesület vagy annak bridzs szakosztálya úgy szunt ffieg, hogy van
jogutód egyesület (egyesülés, szakosztály átadás-át,,étel), a spor1oló, teljes
körű versenyzési engcdélyt kaphat a megszűnós napjától a jogutód
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egyesülethez, amennyiben az adott évi csapatbajnoki versenykiírás másképp
nem rendelkezik.

10.s

Jelen szabáIyzatban foglaltak a szövetség szewezeti egységei, tagjai részére

kötelezőek, értelmezésük a szövetség elnökségének hatáskörébe tartozik.


