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1. Bevezető 
 

Ezzel a kiadvánnyal a Magyar Sárkányhajó Szövetség segítséget kíván nyújtani mindazoknak, 

akik tájékozódni szeretnének az adott év sárkányhajó versenyeivel kapcsolatban. Legyen egy 

olyan kiadvány, amely a sportvezetőknek és versenyzőknek mankót nyújt a tájékozódásban. 

Igyekszünk a kiadványt folyamatosan bővíteni, finomítani, amelyhez előre is köszönjük a 

jobbító észrevételeket. 
 

 

2. 2020. évi versenyrendszer 
 

2020-ban a Magyar Sárkányhajó Szövetség 20 személyes standard hajóban egy szintű 

versenyrendszert ír ki. Amennyiben egy nevezési osztályban a nevező legénységek száma eléri 

a tizenkettőt, akkor az „A” és „B” Liga külön lesz értékelve. 

2020-ban a Magyar Sárkányhajó Szövetség megrendezi standard nagy hajóban a 10 személyes 

Magyar Bajnokságot Premier kategóriában, amely a nevezők számától függően, több szintű 

(„A”, „B” és esetleg „C” Dimenzió) lesz. A különböző szintű dimenziókban a besorolás a 

verseny napján egy rangsoroló időmérő futamban történő felméréssel történik. Amennyiben 

korosztályonként (divízió) legalább három nevező van, akkor a divíziókat külön értékeli. 

A Magyar Sárkányhajó Szövetség versenyrendszerében az MSSZ tagegyesületeinek versenyzői 

nemzeti („B” licensz) vagy nemzetközi („A” licensz) versenyengedéllyel vagy ezek 

hiányában rajtengedéllyel versenyezhetnek. Egy legénységben minimum 14 főnek kell 

versenyzési engedéllyel rendelkeznie, ahhoz hogy a legénység eredménye beszámítson a 

Magyar Bajnokság, illetve a válogatás sorrendjébe.  

Azok a versenyzők, akik az IDBF, vagy az EDBF nemzetközi versenyein (VB, EB, Klub 

Legénység VB, Klub Legénység EB, Világ Kupa) kívánnak részt venni, azoknak nemzetközi 

(„A” licensz) versenyengedéllyel kell rendelkezniük. 

Az MSSZ által rendezett Szabadidős versenyeken szabadidős nevezési díj megfizetésével lehet 

versenyezni.  
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MSSZ éves rendes tagdíj 50.000.-Ft/egyesület. 

 

Az éves versenyzési engedélyek díja: 

 

Felnőtt:      Ifjúsági: 

 

Nemzetközi „A” licensz 3.500.-Ft/fő  Nemzetközi „A”licensz 2.500.-Ft/fő 

 

Nemzeti „B” licensz 2.000.-Ft/fő  Nemzeti „B” licensz 1.500.-Ft/fő 

 

Szabadidős: A Szabadidős versenyengedélyt mindig a legénységi nevezési díj 

tartalmazza.  

 

Az MSSZ által szervezett Magyar Bajnokságokon és a válogató versenyeken való részvétel 

nevezési díja legénységenként: 

 

Rendes tagoknak: nincs 

Regisztrált legénységnek: 26.000,-Ft/legénység 

Szabadidős kategóriában: 20.000,-Ft/legénység   vagy 15.000,-Ft/legénység 

amely tartalmazza a versenyengedély díját is. 

 

Rajtengedély díjak versenyzőnként a Magyar Sárkányhajó Szövetség által rendezett Magyar 

Bajnokságokon és válogató versenyeken:  

 

Felnőtt rajtengedély  3.000,-Ft/fő   Ifjúsági   2.000,-Ft/fő 

 

A rajtengedély díja egy versenyen korlátlan számú indulásra jogosít fel. A rajtengedély 

díjának összege nem számítható be az éves versenyzési engedély díjába!  

 

Átigazolási díj:  

 

Felnőttek: 5.000,-Ft 

Ifjúságiak: 5.000,-Ft 

 

Nevelési költségtérítés: 

 

18-40 év közöttiek: maximum 10.000,-Ft/verseny év 

18 éves korig:  maximum  5.000,-Ft/verseny év 

40 év felett:  maximum  5.000,-Ft/verseny év  

 

Akik az év elején nem kértek nemzetközi „A” versenyengedélyt, azok külön e-mailben 

kérelmezhetik a Nyilvántartási Bizottságnál nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu a hazai „B” 

versenyengedély törlését, az „A” versenyengedély megkérését, és számlát az „A” 

versenyengedély díjáról. A korábban megfizetett „B” licences versenyengedély díja nem 

számítható be az újonnan megkért „A” licences díjba.  

 

Az „A” és „B” licences versenyzési engedély feltétele, hogy a MSSZ valamely egyesületéhez 

kell tartozni.  

A sportszervezetek a versenyengedély iránti kérőlap beadása előtt kötelesek meggyőződni 

arról, hogy a versenyengedélyt kérő sportolók a Szövetség Doppingellenes Szabályzatának 1-

2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatokat megtették, illetve kiskorú sportolók esetén 

rendelkeznek a Szövetség Doppingellenes Szabályzatának 3. sz. melléklete szerinti törvényes 

mailto:nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu
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képviselői nyilatkozattal, valamint arról, hogy az említett nyilatkozatok az érintett 

sportszervezet nyilvántartásában rendelkezésre állnak. Nyilatkozatokat a Magyar Sárkány, az 

Igazolási (Nyilvántartási) és Átigazolási Szabályzat és az MSSZ hivatalos honlapja is 

tartalmazza. A sportszervezetek vezető tisztségviselői évente, legkésőbb a tárgyévi rövidtávú 

Magyar Bajnokságot megelőző 15. napig polgári, fegyelmi és büntetőjogi felelősségük 

tudatában, írásban nyilatkoznak az MSSZ felé arról, hogy az Igazolási (Nyilvántartási) és 

Átigazolási Szabályzat 2. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatok a sportszervezet által 

beszerzésre kerültek, és az MSSZ kérésére, a rendelkezésre állnak. A 2. § (3) bekezdés szerinti 

nyilatkozatok mindenkori rendelkezésre állásáért a sportszervezetek vezető tisztségviselői 

felelősek, a nyilatkozatok sportszervezetek általi szabályszerű nyilvántartását pedig az MSSZ 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Az a versenyző, aki nem rendelkezik versenyzési engedéllyel és az MSSZ versenyrendszerében 

(Magyar Bajnokságon) kíván versenyezni, akkor az alábbi feltételek valamelyikének meg kell 

felelnie: 

a) leigazol valamely MSSZ tagegyesülethez; 

b) egyesülete rendes tagként belép az MSSZ-be; 

c) rajtengedélyt vált ki; 

d) egyesülete vagy csapata az MSSZ éves tagdíjának megfelelő összegű egyszeri regisztrációs 

díj megfizetésével külön regisztrál az MSSZ-nél és a versenyengedély díját is tartalmazó 

nevezési díj megfizetésével a Magyar Bajnokságokon részt vesz. 

 

A legénységek fantázia néven is versenyezhetnek, de zárójelben meg kell jegyezni, 

szerepeltetni kell az anyaegyesületük nevét. Ha egy versenykategóriában egy egyesületből több 

legénység is indul, akkor a legénységeket külön sorszámmal, betűvel vagy fantázia névvel is 

jelölni kell (pl. Nádirigó Team (Lapát SC A.) és Füstifecske Dragons (Lapát SC B). A Magyar 

Bajnokságon, egy legénység tagjainak, egy egyesülethez kell tartozniuk. Egy egyesületnek több 

legénysége is lehet egy nevezési osztályon belül (pl. Premier Vegyes). A Szabadidős 

versenyeken megengedett a versenyegyesülés. 

 

Szabadidős versenyeken olyan versenyzők vehetnek részt, akiknek MSSZ tagegyesület nem 

kért az adott évre versenyengedélyt. A Szabadidős verseny szervezője a versenykiírásban 

meghatározhatja, hogy egy legénységen belül hány versenyzési engedélyes vehet részt. 

 

A MSSZ azon sportolókat, akik nem kívánnak versenyengedélyt váltani, de rendszeresen részt 

vesznek a szövetség által szervezett, szakmailag támogatott versenyeken (szabadidős 

versenyek), vagy a klubjai által szervezett és vezetett edzéseken, legénységi listák 

(felelősségvállalási nyilatkozat) alapján regisztrálja, nyilvántartja. 
 

2020-ban a Magyar Sárkányhajó Szövetség nem rendez Magyar Kupa futamot. 
 

 

3. 2020. évi Válogatási szabályzat 
 

Válogatás a Nemzetek Közötti Világbajnokságokra, Európa-bajnokságokra 
 

Általános feltételek: 

 

A Nemzetek Közötti VB/EB-én csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik az adott évben 

érvényes MSSZ nemzetközi „A” licences versenyzési engedéllyel rendelkeznek, részt 

vettek a nagy hajós Rövid Távú Magyar Bajnokságon, a 10 személyes Magyar 

Bajnokságon, illetve egyesületük legénységet indított a Hosszú Távú Magyar 

Bajnokságon. Premier korcsoportú versenyzőknek a Hosszú Távú Magyar Bajnokságon 

is részt kell venniük legénységükkel, amennyiben a VB/EB-én indulni szeretnének.  
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A VB/EB-én résztvevő válogatott versenyzők részvételi költségének támogatását minden évben 

az Elnökség határozza meg, a verseny várható költségének, a résztvevő legénység (ek) várható 

esélyei és a szövetség költségvetésének tükrében. A támogatás mértéke, összege külön 

hirdetményben kerül megadásra. 

 

Premier, U24, U18 divízió 

 

Minden versenyévet megelőző évben (pontos dátum külön tájékoztatóban kerül megadásra) 

pályázat útján, formanyomtatvány kitöltésével, egyénileg lehet jelentkezni.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

- a versenyző adatait, 

- sárkányhajós szakmai önéletrajzot,  

- a versenyző egyesületének ajánlását (elnök és/vagy szakmai vezető), 

- az egyesületi edzések helyét és időpontját, 

- az egyesületben végzet edzésmunka leírását, 

- nyilatkozatot a válogatottba kerülés feltételeinek elfogadásáról, a rájuk eső anyagi 

költségek vállalásáról, annak időbeli - ütemezett megfizetéséről,  

- nyilatkozatot a VB-én való részvételhez szükséges edzésmunka, közös válogatott 

edzések és edzőtáborok vállalásáról. 

 

A pályázatot Pályázati adatlap kitöltésével aláírva pdf. vagy jpg. formátumban kell megküldeni 

az info@sarkanyhajozas.hu e-mail címre a külön tájékoztatóban megadott határidőig. 

 

A beérkezett pályázatokat a szövetségi kapitány összesíti. Amennyiben a jelentkezők száma 

egy nevezési osztályban legalább két egyesületnél is eléri a csapatalakításhoz szükséges 

minimum 14 (nagy hajó) vagy 8 (kis hajó) főt, akkor a két vagy több csapat között 

csapatválogatás dönt.  

 

Ha nem éri el ezt a létszámot, de van annyi egyéni válogatott szintű jelentkező, hogy a VB/EB-

én jó eredményre esélyes csapatot tud az MSSZ indítani, akkor egyéni válogatás kerül kiírásra. 

A pályázók számának és korábbi sport eredményeiknek ismeretében a szövetségi kapitány 

javaslatára az Elnökség dönt, hogy milyen nevezési osztályban kíván nevezni a VB/EB-re, és 

melyik legénységet (legénységeket) készíti fel a VB/EB-re.  

 

A pályázat feltétele mindkét válogatási forma esetén a pályázati díj megfizetése. 

 

Pályázati díj: 20.000,-Ft/fő, amely beszámításra kerül a VB/EB utazási költségeibe. 

 

Az összesítés után kb. 1 hónap (pontos dátum külön tájékoztatóban kerül megadásra) áll a 

versenyzők, illetve az egyesületek rendelkezésére, hogy ezt a díjat befizesse. 

 

A pályázati díjat banki átutalással vagy befizetéssel kell teljesíteni, a Magyar Sárkányhajó 

Szövetség Duna Takarék Bankban vezetett számlájára: 58600283-11200606. 

 

Csapatválogatás: 

 

A csapatválogatás kiírásának feltétele, a pályázati díj időben történő befizetése. 
 

A válogatás a VB/EB évében, az Eseménynaptárban megjelölt időpontban és helyen kerül 

megrendezésre. 

mailto:info@sarkanyhajozas.hu
https://netbank.dtbank.hu/eduna.wsc/semigod.p#g5860028311093651
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Nagy hajós válogatás 200, 500 és 2000 méteren, kis hajós válogatás 200 és 2000 méteren 

kerül megrendezésre. A helyezések összeadódnak és az összetett eredmény határozza meg a 

válogató győztesét. Egyenlő eredmény esetén, a 2000 méteren eredményesebb legénység a 

győztes. 

 

A válogató versenyen a versenyegyesülés nem megengedett.  

 

Válogatás 20-as nagy hajóban (zárójelben 10-es kishajó): 

 

A válogatón győztes legénységből minimum 14 főnek (8 fő) (vegyes legénységeknél ebből 7 

(4) női evezősnek) a VB/EB-én induló legénység tagjának kell lennie. A 14 (8) főbe nem 

értendő bele a kormányos és a dobos személye.  

Válogatott legénységbe a válogatón győztes legénység kapitánya a szövetségi kapitánnyal 

egyeztetve, az outrigger rangsorolón eredményesen részt vett más egyesületbeli versenyzők 

közül minimum 4 (2) versenyzőt be kell hívnia, illetve maximum 10 (4) versenyzőt hívhat be a 

legénység megnevezett 14 (8) fője felett.  

Ehhez a szövetség egy rangsoroló outrigger felmérővel nyújt segítséget. A válogatón győztes 

legénység kapitánya a szövetségi kapitánnyal egyeztetve javaslatot tesz a szakmai bizottságnak, 

a távon résztvevő legénységre. 

Ha a válogatón győztes legénység kevesebb, mint 14 (8) tagja áll rendelkezésére, akkor a 

válogatón második helyezett legénység alakíthat válogatottat, az előbb leírt feltételek szerint. 

Amennyiben sem az első, sem a második legénység nem tud önállóan válogatottat alakítani, a 

legénységet a szövetségi kapitány állítja össze, és terjeszti a szakmai bizottság elé, a 

rendelkezésre álló versenyzőkből. 

 

A válogatón vesztes legénység a pályázati díjat visszakapja. Annak a csapatnak, amelyik nem 

tud a válogató versenyre legénységet kiállítani, a pályázati díj nem jár vissza. 

 

A Világbajnokságon való indulás feltételei csapatválogatás esetén:  

 

- a meghirdetett Pályázati feltételeknek való megfelelés, 

- megfelelő edzésmunka az egyesületben (egyesület vezetőjével tartott kapcsolat alapján) 

- az MSSZ versenynaptárában szereplő outrigger rangsorolón (MB) való eredményes 

részvétel, 

- az MSSZ által meghirdetett VB/EB-re felkészítő edzés napokon, edzőtáborban való 

részvétel, 

- részvétel az adott évi MSSZ Magyar Bajnokságokon (kivéve a medencés), 

- adott évi MSSZ nemzetközi „A” licenszes versenyzési engedély,  

- az MSSZ Alapszabályának és szabályzatainak betartása, teljes lojalitás a szövetség felé, 

- az IDBF és az MSSZ doppingszabályzatának tudomásul vétele és betartása, a MACS 

utasításainak betartása, és szükség szerint a www.antidopping.hu oldalon történő 

pontos, a valóságnak megfelelő regisztrálás, a kötelező tájékoztatókon való részvétel, 

- az MSSZ elnöksége által meghozott a részvétellel kapcsolatos (nevezés, utazás, szállás, 

transzfer) döntések tudomásul vétele, elfogadása. 

 

Egyéni válogatás: 

 

Amennyiben az MSSZ szövetségi kapitánya a pályázatok ismeretében úgy ítéli meg, hogy a 

pályázati feltételeknek megfelelt versenyzőkből a VB/EB-én első hat helyezésre esélyes 

legénység indítására van esély, javaslatot tesz az MSSZ Elnöksége felé, hogy mely 

legénységeket nevezze, illetve meghirdet egy bő válogatott keretet. 

A bő válogatott keret tagjainak kb. 1 hónapon belül (pontos időpont külön tájékoztatóban kerül 

megadásra) kell befizetnie a pályázati feltételek részét képező pályázati díjat.   

http://www.antidopping.hu/
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A bő válogatott keretbe kerülés feltételei: 

 

- a VB/EB-ét megelőz évi versenyzési engedély a Magyar Sárkányhajó Szövetségnél, 

- a megfelelően kitöltött Pályázati adatlap határidőre történő megküldése, 

- pályázati díj határidőre történő befizetése, 

- a részvételi díj összegétől függően az Elnökség által meghatározott előtakarékossági díj 

határidőben történő megfizetése (részletfizetés), 

- a versenyző egyesületének ajánlása (elnök, szakmai vezető), 

- sportolói előélet (dopping-vétség, fegyelmi vétség kizáró ok), 

 

A VB/EB-én való indulás feltételei egyéni válogatás esetén:  

 

- a meghirdetett Pályázati feltételeknek való megfelelés, 

- megfelelő edzésmunka az egyesületben (egyesület vezetőjével tartott kapcsolat alapján) 

- az MSSZ által meghirdetett erőnléti felmérőn való megfelelő szintű részvétel, 

- az MSSZ által meghirdetett központi edzéseken való részvétel havi egy alkalommal, 

- az MSSZ versenynaptárában szereplő outrigger rangsorolón (MB) való eredményes 

részvétel, 

- az MSSZ által meghirdetett VB/EB-re felkészítő edzés napokon, edzőtáborokban való 

részvétel, 

- részvétel az adott évi MSSZ Magyar Bajnokságokon (kivéve a medencés), 

- adott évi MSSZ nemzetközi „A” licenszes versenyzési engedély,  

- az MSSZ Alapszabályának és szabályzatainak betartása, teljes lojalitás a szövetség felé, 

- az IDBF és az MSSZ doppingszabályzatának tudomásul vétele és betartása, a MACS 

utasításainak betartása, és szükség szerint a www.antidopping.hu oldalon történő 

pontos, a valóságnak megfelelő regisztrálás, a kötelező tájékoztatókon való részvétel, 

- az MSSZ elnöksége által meghozott a részvétellel kapcsolatos (nevezés, utazás, szállás, 

transzfer) döntések tudomásul vétele, elfogadása. 

 

Az MSSZ szövetségi kapitánya a Nemzetek Közötti VB/EB-re utazó keretre az előző évek 

eredményei alapján (egyesületek magyar bajnoki eredményei, outrigger válogató, EB-VB 

eredmények) az erőnléti felmérőkön és az outrigger rangsorolón (MB) elért eredmény (dupla 

szorzó), valamint a közös sárkányhajós válogatott edzéseken és edzőtáborban nyújtott 

teljesítmény alapján tesz javaslatot a Szakmai Bizottság felé. A végső keretet az Elnökség 

fogadja el. 

 

Ha valaki önszántából lemondja a VB/EB-én való részvételt, és azt nem tudja megfelelően 

igazolni, az elveszti az addig befizetett pályázati díjat, elő takarékossági összeget. Minden ilyen 

esetben a végső döntést az Elnökség hozza meg. Akik a válogatáson nyújtott teljesítményük 

alapján nem kerülnek be az utazó keretbe, azoknak az addig befizetett elő takarékossági összeg 

visszajár. 

 

Senior divíziók 

 
A VB/EB-én való indulás feltételei:  

 
- a VB/EB-én való részvétel anyagi költségeinek vállalása, 

- részvétel az adott évi MSSZ Magyar Bajnokságokon (kivéve a medencés), 

- adott évi MSSZ nemzetközi „A” licenszes versenyzési engedély,  

- az MSSZ Alapszabályának és szabályzatainak betartása, teljes lojalitás a szövetség felé, 

- az IDBF és az MSSZ doppingszabályzatának tudomásul vétele és betartása, a MACS 

utasításainak betartása, és szükség szerint a www.antidopping.hu oldalon történő 

pontos, a valóságnak megfelelő regisztrálás, a kötelező tájékoztatókon való részvétel, 

http://www.antidopping.hu/
http://www.antidopping.hu/
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- a szövetség által meghirdetett edzőtáborokban és edzéseken való kötelező megjelenés, 

- az MSSZ versenynaptárában szereplő outrigger rangsorolón (MB) való eredményes 

részvétel, 

- az MSSZ elnöksége által meghozott a részvétellel kapcsolatos (nevezés, utazás, szállás, 

transzfer) döntések tudomásul vétele, elfogadása. 

 

Senior divíziókban a részvételi igényt a divízióvezetők mérik fel. 

Az MSSZ szövetségi kapitánya a Divízió vezetőkkel egyeztetve, a Nemzetek Közötti VB/EB-

re utazó senior keretre az előző évek eredményei alapján (egyesületek magyar bajnoki 

eredményei, outrigger válogató, VB/EB eredmények) az erőnléti felmérőkön és az outrigger 

rangsorolón elért eredmény, valamint a közös sárkányhajós válogatott edzéseken és 

edzőtáborban nyújtott teljesítmény alapján tesz javaslatot a Szakmai Bizottság felé. A végső 

keretet az Elnökség fogadja el. 

 

Válogatás a Klub Legénység Világbajnokságokra és Európa-bajnokságokra.  
 

A Klub Legénység VB/EB-én csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik érvényes MSSZ 

nemzetközi „A” licences versenyzési engedéllyel rendelkeznek, és egyesületük legénységet 

indított a Hosszú Távú Magyar Bajnokságon, a nagyhajós Magyar Bajnokságon, és a 10 

személyes Magyar Bajnokságon. Az egyesület részvételi feltétele a VB/EB-én továbbá az 

Outrigger Magyar Bajnokságon való megfelelő létszámú részvétel. Egy egyesületnek 

kétszer annyi versenyzővel kell részt vennie, ahány nevezési osztályban jelentkezett a 

Klub Legénység VB/EB-re.  
 

A Klub Legénység VB/EB-én egy divízió egy nevezési osztályában egy nemzetet 5 nagyhajós 

és 2 kishajós legénység képviselhet. A legénység tagjának a VB/EB előtt 6 hónappal az 

egyesület tagjának kell lennie. A legénység tagjai csak egy egyesületből kerülhetnek ki!  

Az egyesületek vezetőinek a versenyt megelőző év végéig (pontos dátum külön tájékoztatóban 

kerül megadásra) hivatalosan nyilatkozniuk kell, hogy részt kívánnak-e venni a VB/EB-én, 

hány legénységgel, melyik nevezési osztályban és versenytávon. A kishajós jelentkezés esetén 

az egyesületeknek nevezési osztályonként 20.000,-Ft letétet kell fizetni az MSSZ-nek. A letét 

összege a VB/EB-én való indulás esetén beszámításra kerül az IDBF/EDBF regisztrációs díjba. 

Amennyiben valamelyik legénység visszalép, vagy válogató kiírás esetén nem áll rajthoz a 

válogatón, a letét nem jár vissza. Ha valamelyik legénység, a válogatón nem tudja kivívni az 

indulást, az annak megfelelő letét összege visszafizetésre kerül az egyesületnek. 

Azokban a versenyszámokban, ahol a jelentkezési feltételeket teljesítők száma meghaladja 

az 5 vagy a 2 legénységet, külön válogatás kerül kiírásra. A válogató verseny az 

Eseménynaptárban meghirdetett helyen és időben kerül megrendezésre. 

Azok a legénységek, akik határidőben nyilatkoztak, a nevezési osztályukban nem haladja meg 

a jelentkezők száma a megengedettet, és minden válogatási feltételnek eleget tesznek, azok 

védettséget élveznek. Akik később jelentkeznek, és minden válogatási feltételnek eleget 

tesznek, azokban a versenyszámokban van még lehetőségük nevezni, ahol az előzetesen 

jelentkezett védett legénységek nem töltötték ki a teljes nevezési keretet. 

Az indulási jogosultságot megszerzett legénységek előnevezését, és regisztrációját az IDBF 

online felületén a MSSZ végzi, ezzel igazolva a legénységek indulási jogosultságát. A nevezési 

díjat az egyesületek közvetlenül intézik a rendező felé. Minden banki átutalást bizonylattal kell 

igazolni az MSSZ felé. Az MSSZ felé előzetesen meg kell adni, hogy ki az az egyesületből, aki 

jogosult a felületet kezelni. Miután az egyesület elutalta az előnevezési díjat, és ezt igazolta, az 

MSSZ megnyitja a felületet az egyesületek képviselői számára (PIN kód és jelszó).  

A Klub Legénység VB/EB-re a létszámnak megfelelő IDBF/EDBF regisztrációs díjat az 

egyesületeknek a Magyar Sárkányhajó Szövetség felé kell megfizetni, külön tájékoztatóban 

megadott módon és határidőig.  
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A Klub Legénység VB/EB-re a legénység képviselője (vezetője, kapitánya, menedzsere) állítja 

össze az utazó és versenyen résztvevő legénységet, kezeli az IDBF online felületén a 

versenyzők adatait (névszerinti nevezés), intézi az utazást, legénységi listák szabályszerű 

kitöltését és leadását és minden egyéb adminisztrációt. 

A Klub Legénység VB/EB előtt (külön tájékoztatóban megadott határidőig) le kell jelenteni a 

résztvevők nevét, versenyengedély számát, hogy a szövetség igazolni tudja a nemzetközi 

szövetség felé a versenyen való indulás jogosultságát. 

A jogosulatlan versenyzői részvételt az MSSZ megtagadja és törli a sportolót az online 

felületről. Az addig felmerült esetleges költségek a sportolót és klubját terhelik. 

 

 

4. 2020. évi korosztályok 
 

A Magyar Sárkányhajó Szövetség versenyzési engedélyéhez kötött  

versenyrendszer korosztályai: 

 

Premier Nincs kor megkötés 

Ifjúsági (U18)  Aki a verseny évében betölti a 18. életévét (2002-es és későbbi születésűek) 

Senior „A”  Aki a verseny évében betölti a 40. életévét (1980-as korábbi születésűek) 

Senior „B” Aki a verseny évében betölti az 50. életévét (1970-es korábbi születésűek) 

Senior „C” Aki a verseny évében betölti az 50. életévét (1960-es korábbi születésűek) 

 

 

5. 2020. évi versenyszámok 
 

Hosszú távú Magyar Bajnokság, Baja, 2020. 10. 17. 

 

Korosztály. 

Vers. oszt. 
Premier  U18 Senior A Senior B Szabadidős Szabadidős 

10 

személyes 

Open 8 km 4 km 8 km 4 km 4 km 2 km 

Női 4 km      

Vegyes 8 km      

 

Premier, U18, Senior A és Senior B (20 személyes nagyhajós) Magyar Bajnokság, Fadd-

Dombori, 2020. 09. 18-19. 
 

Korosztály. 

Vers. oszt. 
Premier U18  Senior A Senior B Szabadidős 

Open 
2000m 

200m  

2000m 

200m 

2000m 

200m  

2000m 

200m 

2000m 

200m 

Női 
2000m 

200m  
 

2000m 

200m  
 

2000m 

200m 

Vegyes 
2000m 

200m  
 

2000m 

200m  

2000m 

200m 

2000m 

200m 

 

Premier (10 személyes nagyhajós) Magyar Bajnokság, Fadd-Dombori, 2020. 09. 20. 
 

Korosztály. 

Vers. oszt. 
U18/Premier / Senior „A”, 

„B” „C” 
Szabadidős 

Open 200m, 2000m 200m, 2000m 

Női 200m, 2000m 200m, 2000m 

Vegyes 200m, 2000m 200m, 2000m 
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A verseny lebonyolítása dimenziós rendszerben történik. A magyar bajnoki sorrend 

szempontjából az U18-as, premier és a senior legénységek külön lesznek értékelve.  

Minden legénységnek egy időmérő futamban kell részt vennie. Az idősorrend alapján a 

legénységek, a nevezések számától függően A, B, C stb. döntőkbe kerülnek, amely döntők 

külön versenyeznek tovább egymással.  

 

6. Átigazolási szabályzat változás 

 
(1) Az igazolt amatőr sportoló más sportszervezetbe történő átigazolása minden évben a 

versenyengedély iránti kérelem beadásáig történhet meg. 

(2) Az átigazolásról az Igazolási, Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság dönt, melyhez 

kikérheti az MSSZ elnökségének jóváhagyását. 

(3) Az amatőr sportoló csak sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolhat át 

másik sportszervezethez. 

(4) Az átigazolási kérelem benyújtásával egyidőben a sportolót átvevő sportszervezetnek 

az MSSZ felé az MSSZ elnöksége által évente meghatározott és a Magyar Sárkány című 

kiadványban közzétett átigazolási díjat kell fizetnie. 

(5) Az átigazolási szándékot az MSSZ honlapján található online felületen kell bejelenteni. 

és az adatok feltüntetésével az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, az amatőr versenyző 

aláírásával valamint az átadó és átvevő sportszervezet vezető tisztségviselőjének hozzájáruló 

aláírásával és az átigazolási díj megfizetésének igazolásával a Nyilvántartási, Igazolási és 

Átigazolási Bizottság felé kell benyújtani  

(6) Az átadó sportszervezet a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A 

költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás szempontjából 

szolgáltatásnyújtásnak minősül. 

Amennyiben az átadó és az átvevő sportszervezet az átigazolás kérdésében nem tud 

megállapodni a költségtérítés mértékéről, a felek meghallgatása után az MSSZ elnöksége a 

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Bizottság véleménye alapján dönt. 

(7) Az az amatőr sportoló, aki az előző versenyévben nem rendelkezett egyik 

sportszervezetben sem versenyzési engedéllyel, szabadon átigazolható. 

(8) Az átigazolást - a nyilvántartási adatok feltüntetésével - a Nyilvántartási, Igazolási és 

Átigazolási Bizottság nyilvántartásba veszi. 

 

 

7. Online regisztrációs rendszer 
 

 

A Magyar Sárkányhajó Szövetség versenyzőinek nyilvántartását, regisztrálását, átigazolását, 

versenyengedély kérését, sportorvosi igazolvány kiállítását egy online regisztrációs rendszer 

segíti. Fontos tudni, hogy az online regisztrálás nem helyettesíti a papíralapú nyilvántartást, de 

kötelező része a regisztrálási, átigazolási és versenyengedély kérési folyamatnak.  
 

Amit a rendszer tud:   
 

- új versenyzők adatainak rögzítése, regisztrálása, 

- nyilvántartott versenyzők adatainak ellenőrzése, módosítása, 

- átigazolási kérelmek elküldése, 

- átigazolási kérelem kinyomtatása, 

- rögzített versenyzők versenyzési engedélyének megkérése, 

- sportorvosi igazolvány kinyomtatása egyenként és csoportosan, 

- versenyzési engedély kérelmek kinyomtatása aláíráshoz, 

- kész versenyzési engedély lista kinyomtatása. 

 

A rendszer részletes működése: 
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A Magyar Sárkányhajó Szövetség www.sarkanyhajozas.hu honlapján a Nyilvántartás menüből 

lehet belépni.  

 

1. Nyilvános adatok 
 

Ezen az oldalon az MSSZ-ben eddig regisztrált összes versenyző névsora megtalálható a 

nyilvántartási számával feltüntetve. 
 

2. Egyesületi adatok  
 

Ugyanezen az oldalon az egyesületi képviselők a nyilvántartási számukkal és az e-mailben 

kapott jelszavukkal be tudnak lépni az egyesületi nyilvántartásba. Itt le tudják ellenőrizni saját 

és az egyesület versenyzőinek adatait.  
 

Javasolt lépések: 
 

1. Először az új versenyzők adatait érdemes rögzíteni az „Új versenyző rögzítése” címszó 

alatt. A kötelező adatok (név, születési hely, idő, anyja neve, fénykép és licenc) kitöltése 

nélkül nem enged a rendszer versenyengedélyt kérni. 

2. A nem kötelező adatokat később is fel lehet tölteni, de célszerű minél előbb. 

3. „Átigazolási kérelembe” az átvevő egyesület képviselőjének az átigazoló sportoló 

nyilvántartási számát kell beírni, majd online elküldeni a kérelmet. A kinyomtatható 

Átigazolási kérelmet, a versenyzővel és az átadó illetve átvevő egyesület 

képviselőjével aláíratva eredetiben vissza kell küldeni a Nyilvántartási Bizottságnak 

postán.  

 

Cím: Magyar Sárkányhajó Szövetség 

9081 Győrújbarát, Jókai u. 11.  

 

A kérelmet a Nyilvántartási Bizottság engedélyezi. Az engedélyezésről az átadó és az 

átvevő egyesület képviselője is egy értesítő e-mailt kap. Az engedélyezés után a sportoló 

adatai átkerülnek az átvevő egyesület listájába, ahonnan meg lehet kérni neki is a 

versenyengedélyt. Ezzel egyidejűleg az átadó egyesület listájáról lekerül. E nélkül a 

Nyilvántartási Bizottság nem adja meg a versenyengedélyt. 

4. A „Nyilvántartott versenyzők karbantartása” alatt a már regisztrált versenyzők 

adatait lehet leellenőrizni, módosítani, egyénenként sportorvosi igazolványokat 

nyomtatni.  

A Nyilvántartott versenyzők listájában a különböző ikonokra kattintva lehet a 

versenyzők adatait megtekinteni, módosítani, megnézni a fényképüket, sportorvosit 

nyomtatni, illetve megtekinteni a versenyengedély kérelem állapotát. 

5. Az adatok leellenőrzése utána érdemes a versenyengedélyeket megkérni, a „Csoportos 

versenyengedély kérése” címszó alatt. A kérelem elküldése után már nem lehet a 

kötelező adatokon változtatni! A kis négyzetbe pipálva lehet kijelölni, hogy ki kér 

engedélyt. Takarékossági okból kérünk mindenkit, hogy ne egyenként nyomtassa ki az 

engedély kérelmeket, hanem csoportosan! Miután minden versenyző be lett pipálva, 

akinek versenyengedély kell, alul az indítás gombra kell kattintani. A kattintás 

pillanatától számított 14 nap múlva válhat a versenyengedély érvényessé. A kattintás 

után megjelenik a versenyengedély kérelem elmenthető és kinyomtatható formában. Ezt 

a kérelmet alá kell íratni a versenyzőkkel és az egyesület képviselőjével. Ha nem lett 

kinyomtatva, vagy elmentve, akkor megtalálható a letölthető dokumentumok között. 

Érdemes elmenteni, mert a rendszer egy idő után törli. 

Az aláírt eredeti versenyengedélyeket meg kell küldeni a verseny előtt legkésőbb 7 

nappal a Nyilvántartási Bizottságnak 

 

http://www.sarkanyhajozas.hu/
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Cím: Magyar Sárkányhajó Szövetség 9081 Győrújbarát, Jókai u. 11. 

Ajánlott a versenyengedély kérelmek 14 napnál korábbi megkérése és kinyomtatása, 

hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre, az aláíratásra, és postára adásra. A verseny 

hetében megérkező versenyengedélyek számláinak határidőben történő megküldésért a 

Nyilvántartási Bizottság nem vállal felelősséget. 

6. A Nyilvántartási Bizottság a beérkező eredeti aláírt versenyengedélyek alapján számlát 

állít ki, melyet elektronikusan megküld az egyesület képviselőjének, hogy az utalást 

határidőn belül minél előbb teljesíteni lehessen. A posta költségek csökkentése miatt az 

eredetit a versenyen adjuk oda. 

7. A számla kiegyenlítése után adja ki a Nyilvántartási Bizottság a versenyengedély 

számokat, amit a „Versenyengedély lista nyomtatása” címszó alatt lehet letölteni, 

illetve kinyomtatni, és amely számokat a versenyek legénységi listáján fel kell tüntetni. 

8. A versenyengedély akkor válik végérvényessé, ha a számlán kiállított összeg 

megérkezik az MSSZ 58600283-11093651 bankszámlájára és a sportorvosi engedélyek 

legkésőbb a verseny technikai értekezlete előtt 1 órával bemutatásra kerülnek. 

9. Több sportoló sportorvosi igazolvány nyomtatása megoldható a „Csoportos 

sportorvosi igazolvány nyomtatása” cím alatt. Kérjük, hogy a sportorvosikat 

színesben, és keményebb papírra nyomtassák! 

10. Minden módosításról, kérelemről és engedélyről a rendszer egy e-mailt küld az 

egyesületi képviselőnek és a Nyilvántartási Bizottságnak. 

11. A Magyar Sárkányhajó Szövetség által rendezett versenyeken az érvényes sportorvosi 

igazolással kell a versenyzőknek igazolni magukat. 

 

Az előző években regisztrált versenyzők adatait a rendszer megőrzi. Kérünk minden egyesületi 

képviselőt, hogy mielőtt versenyzési engedélyt kér, ellenőrizze le az adatokat, mert változások 

előfordulhatnak, főleg a licencek esetében.  

A rendszer automatikusan az előző évi licencet menti el, ha azt nem változtatják meg. Az új 

versenyzőknél licenc megadása nélkül a rendszer nem fogadja el a kérelmet.  

Figyelem! Az új sportoló regisztrálását (a sportorvosi igazolvány nyomtatása miatt), és az 

átigazolási kérelmeket senki ne hagyja az utolsó pillanatra. 

A feltöltött fényképek cseréje a versenyengedély kéréséig engedélyezett. Cserénél előfordul, 

hogy a módosítás ellenére a régi kép marad látható. Frissítéssel előjön az új kép. 

Az angol és magyar ABC eltérései miatt a magyar ékezetes betűk nem mindig megfelelő ABC 

sorrendben vannak elhelyezve a versenyzők listájában. Ez ne tévesszen meg senkit. 

Minden versenyzőnek a nyilvántartási száma mellé tartozik egy belépési jelszó, amivel a saját 

adataikat tudják leellenőrizni, engedélykérésig módosítani. Az egyesületi vezetők kérésére ezt 

a listát el tudjuk küldeni. 

Mivel a dokumentumok pdf-ben vannak, ezért Acrobat Reader program szükséges a 

nyomtatásukhoz. 

 

Bármi probléma vagy nehézség merülne fel, kérjük, forduljanak a Nyilvántartási Bizottsághoz, 

az ismert elérhetőségeken keresztül. (nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu) 

 

 

8. Szabadidős versenyek 
 

Az MSSZ 2020-ban is kiírja a Szabadidős versenykategóriát azoknak a legénységeknek, 

amelyek versenyzői nem rendelkeznek amatőr versenyengedéllyel az MSSZ vagy egyéb vízi 

sport szövetség (evezés, kajak-kenu) valamelyik tagegyesületében, és szeretnének részt venni 

az MSSZ Szabadidős versenyrendszerében, Magyar Bajnokságain. 
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Az MSSZ szabadidős versenyrendszere tartalmazza az MSSZ saját versenyeit, a tagegyesületei 

által szervezett versenyeket és megmozdulásokat, valamint az szakmailag támogatott 

sárkányhajós eseményeket.   

 

A Szabadidős versenyeken egy szabadidős legénységben maximum 4 MSSZ vagy/és egyéb vízi 

sport szövetségek (evezés, kajak-kenu) versenyengedéllyel rendelkező versenyző versenyezhet. 

A szabadidős legénységeknek nem kötelező saját kormányossal rendelkezniük, az MSSZ által 

rendezett szabadidős versenyekre a nevezési lapon kérhetnek a szövetségtől. 

 

Az MSSZ Szabadidős Magyar Bajnokságán csak szabadidős versenyengedéllyel lehet 

versenyezni. Az engedély díját a nevezési díj tartalmazza, és az engedélyt a legénységi listán 

kell név szerint kérelmezni. 

A Szabadidős versenyengedélyen az engedélyt kérő versenyzőnek egyben felelősségvállalási 

nyilatkozatot is ki kell töltenie. A 18 éven aluliaknak a szülővel kell alá íratni! 

 

 

9. Nevezés a versenyekre 
 

Nevezési lap 

 

A versenyekre a nevezést a versenykiírással egy időben megjelenő nevezési lap elektronikus 

kitöltésével, és e-mailben excel formátumban (nincs szükség az aláírásra, ezért nem Pdf vagy 

más fotó formátumban) történő megküldésével kell elvégezni. A nevezési határidő általában a 

verseny előtt egy héttel péntek.  

 

Versenyműsor 

 

A nevezések beérkezése után az MSSZ Versenybírói Bizottsága a verseny elnökével egyeztetve 

a versenyszabályzatban meghatározott módon összeállítja a versenyműsort, melyet legkésőbb 

a verseny előtti szerdán 12 óráig a szövetség honlapján megjelentet. 

 

Legénységi lista vagy Felelősségvállalási nyilatkozat.  

 

A hiánytalanul kitöltött Legénységi listát (Felelősségvállalási nyilatkozatot) elektronikusan 

kitöltve, excel formátumban (ezt nem kell aláírni!) legkésőbb 2 nappal a verseny kezdő napja 

előtt a nyilvantartas@sarkanyhajozas.hu e-mail címre kell elküldeni. A kinyomtatott, aláírt 

listát legkésőbb az adott verseny technikai értekezletéig kell leadni. A Legénységi listának 

tartalmaznia kell a verseny megnevezését, helyszínét, dátumát, az egyesület és/vagy legénység 

nevét, a versenyszám korosztályát, nevezési osztályát, és távját, és kapitányának nevét, telefon 

számát, e-mail címét, aláírását, a legénység versenyzőinek versenyengedély számát. A 

Legénységi listát, ami egyben felelősségvállalási nyilatkozat is, minden csapatkapitánynak és 

versenyzőnek alá kell írnia. Ez alól azok a versenyzők mentesülnek, akik rendelkeznek 

érvényes MSSZ versenyengedéllyel. A Szabadidős versenyeken versenyengedély számot a 

születési hely, születési idő és aláírás helyettesítheti. Az adatok hitelességét az egyesület 

képviselőjének aláírással kell igazolnia.  

A diákversenyekre a Felelősségvállalási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a legénység tagjainak 

nevét, diákigazolvány számát, és az iskola orvosa általi alkalmassági igazolását. A diák 

felelősségvállalási nyilatkozatot az iskola tanárának kell aláírnia. 

A különböző nyilatkozatok, listák letöltése a MSSZ honlapjáról történhet.  

 

10. Részvétel a versenyeken (versenyengedély, sportorvosi igazolás, 

felelősségvállalási nyilatkozat, lemondás) 
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Azokon a versenyeken, amelyeken versenyzési engedély szükséges, a verseny technikai 

értekezlete előtt legkésőbb 1 órával le kell adni a versenyzők sportorvosi igazolását.  

 

A sportorvosi érvényességét az országos minősítő bíró, vagy annak távollétében a vezető  

boatmarshal ellenőrzi és érvényesíti a versenyengedélyeket. A legénységek 

személyazonosságát a boatmarshali területen, a vízre szállásnál és a vízen is ellenőrizhetik az 

arcképes versenyzési engedélyek (vagy sportorvosi igazolások) alapján. 

 

A versenyeken csak érvényes versenyzési engedéllyel (a versenyzési engedély díjának 

megfizetésével), és/vagy a nevezési díj megfizetésével, vagy az előzőek hiányában megfizetett 

érvényes rajtengedéllyel lehetséges részt venni. 

 

A szabadidős versenyeken, a boatmarshalok és a versenybírók a legénységi lista alapján 

végezhetnek ellenőrzést, azonosítást arcképes igazolvány alapján. 
 

Amennyiben egy legénység benevez egy versenyre, és azt a technikai értekezletig megfelelő 

számú orvosi igazolással írásban a verseny elnökénél nem mondja le, köteles rajthoz állnia. 

 

A megfelelő számú orvosi igazolás alatt azt értjük, ha a legénység tagjai közül minimum 4 fő 

orvosilag igazoltan beteg vagy sérült. Ha a legénység egy futamban nem áll rajthoz, akkor a 

többi versenyszámban elért eredményeit is törölni kell.  

Ha a versenyen nem jelenik meg és nem áll rajthoz, akkor a nevezési díjnak vagy a nevezési 

díjmentes számokban az MSSZ éves tagdíjának megfelelő legénységenkénti pótdíjat kell 

fizetnie. A legénység egyesülete a következő versenyen csak akkor versenyezhet, ha ezt a 

pótdíjat megfizette a verseny rendezőjének.  

 

 

11. Biztonsági előírások a versenyeken 

 
Mentőmellény: 

Mentőmellény viselése kötelező minden 14 év alatti versenyző számára, illetve kortól és nemtől 

függetlenül azoknak, akik rossz úszók, vagy ahol a versenyigazgatója a szélsőséges időjárási 

vagy vízi körülmények, vagy a Vizi rendészet előírásai miatt ettől eltérően rendelkezik. 

 

Szíjak, rögzítések 

A legénység biztonsága érdekében, szíjak és rögzítések használata tilos. Sem a testet a padhoz, 

sem a lapátot a kézhez nem lehet rögzíteni.  

A Verseny Igazgatója kérelemre engedményt tehet azoknál mozgásukban korlátozott 

versenyzőknél, akik ezt szakorvosi igazolással alá tudják támasztani. Ezeknek a versenyzőknek 

lehetőségük van olyan kiegészítő eszközt használni, ami könnyen és gyorsan oldható és gyors 

mentést tesz lehetővé egy hajó esetleges borulásánál. 

 

12. Díjazás 
 

A versenyeken a győztes legénységek kupát, a dobogós versenyzők érmet kapnak. Az ettől 

eltérő díjazást az adott versenykiírás tartalmazza. 
 

Minden olyan kérdésben, amelyre a „Magyar Sárkány” külön nem tér ki, az MSSZ 

Versenyszabályzatában foglaltak, az adott verseny kiírása, vagy az MSSZ külön írásos 

tájékoztatója a meghatározó. 

 

Jó versenyzést kíván a Magyar Sárkányhajó Szövetség! 
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1. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A NEMZETKÖZI SPORT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG 

(COURT OF ARBITRATION FOR SPORT - CAS) 

KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 

Alulírott ………………………………… (szül. hely, idő: 

……………………………………, a.n.: …………………………………….., 

lakcím:……………………………….., sportszervezet: ………………………………...), a 

Magyar Sárkányhajó Szövetség sportolója/szervezetrendszerében tevékenykedő 

sportszakember (a megfelelő aláhúzandó) a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 

kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelet, a doppingellenes tevékenység szabályairól 

szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti doppingellenes szervezet 

feladatkörét ellátó Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) és a Nemzetközi Sárkányhajó 

Szövetség (IDBF) érvényes Doppingellenes Szabályzata alapján, alávetem magam a 

Nemzetközi Sport Választott Bíróság (Court of Arbitration for Sport - CAS) kizárólagos 

joghatóságának (alávetés) azon ügyekben, amelyekben az IDBF, illetve a HUNADO 

Doppingellenes Szabályzata jogorvoslati fórumként a CAS-t határozza meg. 

Elfogadom, hogy ezen eljárásokra CAS eljárási és ítélkezési szabályzata az irányadó. 

 

Kelt: …………………………….. 

……………………………………. 

aláírás 

Korlátozottan cselekvőképes sportoló esetén törvényes képviselőjének belegyezése, 

utólagos jóváhagyása: 

…………………………………… 

aláírás 

……………………………………. 

aláírás 
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2. sz. melléklet 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

Alulírott ………………………………… (szül. hely, idő: 

……………………………………, a.n.: …………………………………….., 

lakcím:……………………………….., sportszervezet: ………………………………...), a 

Magyar Sárkányhajó Szövetség (a továbbiakban: Sportszövetség) szervezeti keretei között 

működő igazolt / kiállított versenyengedéllyel, vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolóként 

hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Antidopping Csoport a doppingellenes tevékenység 

szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a sportbeli dopping elleni 

nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben foglalt 

doppingellenes tevékenysége körében, a fent megjelölt adataimat, az általam önkéntesen 

szolgáltatott holléti (ún. whereabouts) információkat, az esetleges gyógyászati célú 

mentességemet és az azt megalapozó adatokat, valamint a mintavételek során általam kitöltött 

nyomtatványokon megadott adataimat, és az esetleges korábbi mintaszolgáltatásaim és 

doppingfegyelmi vétségeim tényét doppingellenőrzés, doppingellenes statisztikai elemzés, 

valamint egy esetleges doppingeljárás lefolytatása céljából, a Sportszövetség, a Sportszövetség 

nemzetközi szövetsége, valamint a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség részére, továbbá a 

Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat szerint doppingellenes szervezetnek („anti-doping 

organization”) minősülő szervezetnek a jelen nyilatkozat aláírásától számított tíz éven belül 

továbbítsa, valamint valamennyi említett doppingellenes szervezet nyilvántartsa az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

foglaltaknak megfelelően. 

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy doppingellenőrzésem „A” (és "B") mintájának pozitív 

vizsgálati eredménye, valamint doppingvétséget megalapozó egyéb magatartásom esetén erről, 

továbbá az előzetes felülvizsgálati eljárás, valamint a doppingeljárás eredményéről az 43/2011. 

(III. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tájékoztatást kapjon a mintavételt megrendelő 

doppingellenes szervezet, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Doppingellenes 

Ügynökség, a Sportszövetség, a Sportszövetség nemzetközi szövetsége, valamint a 

sportpolitikáért felelős miniszter. 

A fenti adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről a Szövetség 

tájékoztatott. 

Kelt: …………………………….. 

……………………………………. 

aláírás 
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3. sz. melléklet 

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS 

18 ÉV ALATTI SPORTOLÓ DOPPINGELLENŐRZÉSÉHEZ 

 

Alulírott ………………………………………………………… (törvényes képviselő szül. 

helye, ideje: ……………………………………, a.n.: 

………...……………………………….., 

lakcíme:………………………………………………………………………………..……..), 

és  

……………………………………………….…………………… (törvényes képviselő 

szül. helye, ideje: ……………………………………, a.n.: 

……………………………………….., 

lakcíme:………………………………………………………………………………………....) 

mint a kiskorú ……………………………………………………………. (gyermek neve szül. 

helye, ideje: ……………………………………….………………………………………, a.n.: 

………………………………….., lakcíme: …………………………………………………, 

sportága: sárkányhajó; sportszövetsége: Magyar Sárkányhajó Szövetség; a továbbiakban: 

„Kiskorú”) 

törvényes képviselői hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a Kiskorú a doppingellenes 

tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendeletben, valamint a sportbeli 

dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben 

foglalt doppingellenes tevékenység körében, továbbá a Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség 

(IDBF) Doppingellenes Szabályzata alapján doppingellenőrzés keretein belül ellenőrizhető 

legyen. 

Kelt: …………………………….. 

…………………………………… 

törvényes képviselő aláírása 

……………………………………. 

törvényes képviselő aláírása 

 

 

 


