A Magyar Gyorsulási Szövetség
IGAZOLÁSI – ÁTIGAZOLÁSI
Szabályzata
NYILVÁNTARTÁS
1)

2)

3)

A bajnoki jellegű versenyeken résztvevő sportolókról a Magyar Gyorsulási Szövetség
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételi kérelem megegyezik a sportoló és a vele
jogviszonyban álló, nevezői licenccel rendelkező sportegyesület licenckérelmével, melyet a
szövetség ügyvezető elnökének címezve kell benyújtani. A nyilvántartásba vételt a nyilvántartási
szám megjelölésével a szövetség bejegyzi a sportoló licencére, amely az igazolást jelenti.
Az adott év nyilvántartásában nem szerepel a sportoló, ha:
a)

külföldre távozott és külföldi sportegyesületben való szereplésre engedélyt
kapott

b)

egy naptári éven keresztül nem rendelkezik licenccel

c)

saját kérésére

A törlést a Titkár hivatalból, vagy a sportegyesület bejelentése alapján hajtja végre.

4)

A nem bajnoki jellegű (pl.: egyszeri, területi) versenyeken résztvevő sportolókról a szövetség
külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban feltüntetésre kerülnek a versenyző adatai. A
versenyzők egyszeri rajtengedélyt váltanak az adott verseny helyszínén.

5)

Abban az esetben, ha a nem bajnoki jellegű versenyeken résztvevőversenyző bajnokságban
kíván indulni, akkor az 1) bekezdésben foglaltak lépnek érvénybe.
IGAZOLÁS-ÁTIGAZOLÁS

1)

A nyilvántartott sportoló más sportegyesületbe történő átigazolása a sportoló, az átadó és az
átvevő sportegyesület szabad megállapodásának tárgya. Átigazolás esetén új licenckérelmet
kell benyújtani.

2)

Ha a sportoló évközben igazol át, licencet új sportegyesületének színeiben, abban az
esetben kaphat, ha az átadó sportegyesület aláírása az új licenckérelmen szerepel.

3)

Ha az átadó egyesület a licenckérelmet nem írja alá, úgy a licenc a soron következő naptári
évben adható ki.

4)

Átigazoláskor az érdekelt sportegyesületek átigazolási díjban állapodhatnak meg.

5)

Hazai sportegyesületből külföldi egyesületbe és külföldi egyesületből hazai egyesületbe
történő átigazolás esetén az átigazolni kívánó sportoló licencének megadására a Nemzetközi
Szövetségek előírásai az irányadók.

6)

Sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a más sportegyesületbe átigazoló
sportoló az átigazolással együtt a licencet is megkapja. Ha a sportegyesület úgy szűnt meg,
hogy van jogutód sportegyesület, a sportoló és a jogutód egyesület licence írásbeli bejelentés
alapján átvezetésre kerül
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