3. számú Fegyelmi Bizottsági Ajánlás

Versenyengedéllyel és Sportorvosi igazolásokkal kapcsolatban
A Bizottság az alábbiakat tapasztalta a tavalyi szezon során sportorvosi engedélyekkel
kapcsolatban:
• Egyes esetekben érvénytelen sportorvosi igazolással rendelkező játékost neveztek a
mérkőzésre, amely a versenyszabályzat megszegésének minősül. Felhívjuk az
egyesületek, szülők és edzők figyelmét arra, hogy a sportorvosi engedély előírása a
mérkőzésekre a gyerekek és az egyesületek érdekében történik, ezért kérjük az
edzőket, hogy ne cselekedjenek a szabályzatokkal ellentétesen.
• Amennyiben az erre irányuló cselekvésről a Fegyelmi Bizottság tudomást szerez,
úgy Fegyelmi Eljárás indul az edző és az egyesület ellen a verseny- és
játékszabályok megszegése miatt. Súlyosbító körülményként értékeli a Bizottság,
ha a csapat képviselője további próbálkozásokat tesz annak érdekébe, hogy
érvényes sportorvosi igazolás hiányában a játékosa pályára léphessen.
• Az MJSZ szabályzatainak értelmében csak olyan sportorvosi engedély érvényes,
amelyet a MJSZ versenybírósága adott ki! Tehát más formátumú sportorvosi
engedélyt nem minősítünk érvényesnek! (Az orvosnak az MJSZ által hitelesített
sportorvosi igazoló lapon kell igazolni!). Kivétel, ha az MJSZ Versenybírósága
külön engedélyezte az igazolást és ezt írásos dokumentummal tudják igazolni!
• A Sportorvoslásról szóló kormányrendelet (215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) 6.§
(1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:
„6. § (1) A versenyző - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a rendszeres edzések
megkezdése, valamint a sportorvosi engedély - e rendelet szerinti - érvényességi idejének
lejárta előtt sportorvosi vizsgálaton köteles részt venni.
(2) Versenyezni - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - csak érvényes sportorvosi
engedéllyel lehet.
(3) Biliárd, bridzs, darts, golf, modellezés, sakk sportágakban, valamint a rádióamatőr
sportág gyorstávírász és rádióforgalmazás szakágaiban a versenyzéshez sportorvosi engedély
nem szükséges. A versenyző ezen sportágakban és szakágakban sportorvosi vizsgálaton nem
köteles részt venni.”
E kormányrendelet értelmében azok a játékosok, akik rendszeresen látogatják az
edzéseket, kötelesek rendelkezni sportorvosi engedéllyel már az edzések időtartama alatt
is! Illetve két sportorvosi igazolás közötti időszakban nem rendelkezhet a gyermek engedély
nélküli időszakkal. A Bizottság – a baleseteket megelőzése érdekében – szúrópróba szerűen
ellenőrizni fogja a sportorvosi igazolásokat a bajnokságok megkezdése előtt U13-as
korosztálytól kezdődően. Ennek hiányában a gyermeket hazaküldi az edzésről, illetve szóban
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figyelmezteti az egyesületet, hogy a Magyarországon hatályos törvények és jogszabályok
betartása kötelező érvényű!

Kérjük az egyesületeket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a sportorvosi igazolások
ellenőrzésére!

A Bizottság az alábbiakat tapasztalta a tavalyi szezon során versenyengedélyekkel
kapcsolatban:
• A versenyengedélyekkel való visszaélés szigorúan tilos! Ebből kifolyólag minden
erre irányuló cselekedet Fegyelmi Eljárást von maga után, ahol az eltiltás mellet az
anyagi felelősségre vonás is kiemelt tételként szerepel mind az edzők részéről, mind
az egyesület részéről!
• A versenyengedélyekkel való visszaélés során a játékos is fegyelmi eljárás alá kerül!
A Fegyelmi Bizottság szúrópróba szerűen tart személyazonosság vizsgálatot minden
korosztályban! Kérjük az egyesületeket, edzőket és szülőket, hogy fokozottan figyeljenek
oda a játékosokra, gyermekekre!
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