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1. § ÁLTALÁNOS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.
Sporttevékenység: sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint a
szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen
végzett testedzés.
Versenyszerű sportoló (továbbiakban versenyző): az a természetes személy, aki a
sportszövetség által kiírt szervezett vagy engedélyezett versenyrendszerben vesz részt.
A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló.
Hivatásos sportoló az, aki— a IV. fejezetben foglalt kivétellel — a sportvállalkozással
kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét,
feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül
kifizetésre.
A fogyatékos versenyzők felkészülésére és versenyeire a versenyzők egészségi illetve
fogyatékossági állapotának megfelelő külön feltételek vonatkoznak.
Az Országos Teqball Szövetség (Szövetség), sportági szakszövetség: a Magyarországon
működő Teqball sportágban, a sportági versenyrendszerben résztvevő
sportszervezetek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a Teqball
sportágat irányító önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet,
mely működését a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény valamint a 2011. évi CLXXV. tv az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény rendelkezései alapján végzi.
II.

(1)
(2)

2. § A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATA
A Szövetség célja a Teqball sportág működésének elősegítése, a fejlesztési célkitűzések
meghatározása és ezek megvalósítása.
Feladata szerint a Szövetség: kizárólagosan jogosult a verseny-, igazolási-, átigazolási-,
sportfegyelmi, vagyoni jogok hasznosításáról szóló szabályzatok kiadásával biztosítani
a sportág rendeltetésszerű működését. A Szövetség feladata továbbá a Teqball
nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, a
versenyrendszer alapján szervezni a Teqball versenyeket, megrendezni az országos
bajnokságot és a különböző kupaversenyeket; meghatározni a hazai versenynaptárt és
a nemzetközi versenyeken való részvétel szabályait, részt venni a sportág nemzetközi
szervezeteinek Teqball munkájában, szervezni a részvételt a nemzetközi
sportkapcsolatokban, működtetni a nemzeti válogatott kereteket; elősegíteni a
sportághoz tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,
meghatározni az Teqball stratégiai fejlesztési koncepcióit, gondoskodni ezek
megvalósításáról, gondoskodni a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról,
átigazolásáról, megadni vagy megtagadni a sportág nemzetközi szövetsége , illetve a
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(3)

külföldi sportszövetségek által megkívánt hozzájárulást a magyar versenyzők külföldi,
valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez;
versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő
versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a
sporttörvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi
jogkört gyakorolni; érvényesíteni a doppingtilalmat és meghatározni a
sportlétesítmények használatára vonatkozó szabályokat, illetve a sporteseményekkel
kapcsolatos sportági technikai követelményeket.
III.
3. § A SZÖVETSÉG SZAKMAI BIZOTTSÁGA(I)
Az OTESZ Alapszabálya szerint az OTESZ elnöksége egyes szakfeladatok ellátására
bizottságokat hozhat létre. A bizottság(ok) működésére vonatkozó szabályokat az
OTESZ SZMSZ állapítja meg.
IV.

4. § AZ AMATŐR ÉS HIVATÁSOS SPORTOLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
(1) Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve – az (a) pontban
meghatározottakra is figyelemmel – sportszerződés alapján, sportvállalkozás és az
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány keretében pedig – amennyiben az
ilyen alapítvány nem minősül egyúttal a sportról szóló törvényben meghatározott
sportiskolának is – kizárólag sportszerződés alapján sportolhat. Sportiskola tanulója
tanulói jogviszonya alapján is amatőr sportolónak minősülhet. A tanulói jogviszony
szünetelése az amatőr sportoló versenyengedélyének érvényességét nem érinti.
Mindenki amatőr sportolónak minősül, aki nem tekinthető hivatásos sportolónak.
(2) 18. életévét még be nem töltött sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló
törvényes képviselőjének előzetes beleegyezésével válik érvényessé.
(3) A sportszerződésben a sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a
sporttevékenységgel kapcsolatos együttműködésük feltételeiről. A sportszerződésre a
Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a sport
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A sportszerződést írásba kell foglalni . A sportszerződés csak határozott időre, de
legfeljebb 1 évre köthető. A sportszerződés egy versenyrendszer (bajnokság)
időtartamára is köthető.
(5) Az amatőr sportoló sporttevékenységéért attól a sportszervezettől, sportiskolától, vagy
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványtól, amellyel az (1) bekezdés szerint
tagsági , szerződéses vagy tanulói jogviszonyban áll, valamint más természetes és jogi
személytől díjazásban nem részesülhet. A sportág jellegére és a nemzetközi szövetség
követelményeire tekintettel nem minősül ilyen díjazásnak,
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a)

az amatőr sportoló felkészüléssel és versenyzéssel összefüggő indokolt és igazolt
költségeinek megtérítése, az ezzel kapcsolatos természetbeni juttatás,
b)
a kiemelkedő sportteljesítményért nyújtott eredményességi elismerés (pénzbeli
elismerés, érem, ajándéktárgy.
(6) Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha
versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedélyt az amatőr sportoló
a)
sportegyesület tagjaként, vagy
b)
a sportegyesülettel, a sportvállalkozással, az utánpótlás-nevelés fejlesztését
végző alapítvánnyal szerződéses jogviszonyban álló személyként, vagy
c)
a közoktatási típusú sportiskolával tanulói jogviszonyban álló személyként kapja
meg.
(7) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló
a)
a sportszervezetén vagy
b)
azon az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványon keresztül, amellyel
szerződéses jogviszonyban áll vagy
c)
az iskolaként működő sportiskola tanulójaként, azon az oktatási intézményen
keresztül, amellyel tanulói jogviszonyban áll vagy
d)
a jogi személy nonprofit gazdasági társaságként működő sportiskola
sportolójaként azon a nonprofit gazdasági társaságon keresztül, amellyel
szerződéses jogviszonyban áll nyújthatja be a sportszövetséghez.
(8) Ha az amatőr sportoló sportszerződés alapján sportol, e szerződés fennállásának
időtartama alatt csak a sportszervezete, sportiskolája, vagy utánpótlás-nevelést végző
alapítványa (jelen § alkalmazásában, a továbbiakban: átadó sportszervezet) előzetes
írásbeli hozzájárulásával igazolhat át ideiglenesen vagy véglegesen másik
sportszervezethez, sportiskolához, vagy utánpótlás-nevelést végző alapítványhoz (jelen
alkalmazásában, a továbbiakban: átvevő sportszervezet). Az ideiglenes átigazolással
(jelen § alkalmazásában, a továbbiakban: kölcsönadás) vagy a végleges átigazolással az
amatőr sportoló versenyengedélyét az átvevő sportszervezet szerzi meg. Az átadó
sportszervezet – amennyiben azt a sportszövetség szabályzatában foglaltak szerint
lehetővé teszi – a hozzájárulás megadását költségtérítés fizetéséhez kötheti. A
költségtérítés az amatőr sportoló kinevelésének ellenértéke, amely az adózás
szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minősül.
(9) A költségtérítés mértékét és fizetésének feltételeit az átigazolási szabályzat határozza
meg, ennek hiányában a költségtérítés mértékére és fizetésének feltételeire az átadó
és az átvevő sportszervezet egymás közötti megállapodása az irányadó.
(10) Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának
időtartama alatt a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulásával és az ehhez
szükséges feltételek meglétével átigazolhat másik sportszervezethez, az átadó
sportszervezet azonban — amennyiben az átigazolási szabályzat ezt lehetővé teszi,
költségtérítésre tarthat igényt.
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(11) Az amatőr sportoló csak előzetes írásbeli hozzájárulásával igazolható át – ideiglenesen
vagy véglegesen – más sportszervezethez. A sportoló a hozzájárulás megadását
ellenérték fizetéséhez nem kötheti.

(1)

(2)

4/A. § A HIVATÁSOS SPORTOLÓ
A hivatásos sportoló – amennyiben törvény kivételt nem tesz — a sportvállalkozással
kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján jövedelemszerzési céllal fejti
ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján
bérköltségként kerül kifizetésre.
A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a Munka
Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell
alkalmazni:
a)
a munkaszerződés csak határozott időtartamra köthető,
b)
próbaidő nem köthető ki,
c)
ha a hivatásos sportoló versenyengedélyét a sportszövetség a hivatásos sportoló
önhibájából visszavonja, a munkáltató a munkaviszonyt megszüntetheti. A
megszüntetés ezen esetében a hivatásos sportoló a szerződéséből még hátralévő
időszakra - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - az átlagkereset
megtérítésére nem tarthat igényt,
d)
a hivatásos sportoló munkaszüneti napokon is rendszeresen foglalkoztatható.
Munkaidőkeret alkalmazása esetén a felek eltérő megállapodása hiányában a
pihenőnap legfeljebb hathavonta - részben vagy egészben - összevontan is
kiadható. A munkaidő legfeljebb hat havi keretben is meghatározható a
munkaszerződésben szereplő napi munkaidő alapulvételével,

e)

(3)

a hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával
létesíthet sporttevékenységgel össze nem függő további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt . Sporttevékenység folytatására sportágában további munkavégzésre
irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre
vonatkozó további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez a
munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges,
f)
a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történő szereplésére az
Mt. vonatkozik,
g)
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni
azzal, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatáshoz a hivatásos sportoló
előzetes hozzájárulása szükséges . A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
összes időtartama egy naptári éven belül 44 munkanapnál hosszabb is lehet.
A hivatásos sportolóval kötött munkaszerződés csak akkor jön létre, ha az Mt.-ben
foglalt kötelező tartalmi elemeken túlmenően tartalmazza a munkavégzés módjára, a
munka- és pihenőidőre, a szabadság kiadására, valamint a munka díjazására vonatkozó
megállapodást.
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(4)

Semmis az a szerződés, amellyel a sportszervezet a hivatásos sportoló részére a
sporttevékenységére kötött munkaszerződésben vagy megbízási szerződésben
foglaltakon túl anyagi előnyt biztosít.
(5) A hivatásos sportolónak a munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében kifejtett
sporttevékenysége során történt balesete üzemi balesetnek minősül. A munkáltató
vagy a megbízó köteles a hivatásos sportoló javára élet- és sportbaleset-biztosítást
kötni. A válogatott keretben eltöltött időszak alatti biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos
részletes szabályokat – figyelemmel a Sporttörvény 3. § (4) bekezdésére – a
sportszövetség határozza meg.
(6) Ha a köztartozás fennállása miatt vagy más okból a sportszervezet nem indulhat a
versenyrendszerben (bajnokságban), illetve abból utóbb kizárják, ez a munkáltató vagy
a megbízó súlyos szerződésszegésének minősül, és ezért a munkaviszonyt a sportoló
rendkívüli felmondással, a megbízási jogviszonyt pedig azonnali hatályú felmondással
is megszüntetheti . A felmondás után a sportoló szabadon igazolhatóvá válik . Ezt a
szabályt kell megfelelően alkalmazni a sportszerződéssel rendelkező amatőr
sportolókra is.
(7) Hivatásos versenyengedély csak hivatásos sportolói munkaszerződéssel vagy hivatásos
sportolói megbízási szerződéssel rendelkező versenyző részére állítható ki.
(8) A hivatásos sportoló a sportszervezettel kötött munkaszerződésben vagy megbízási
szerződésben a jogviszony fennállásának időtartamára ruházza át sporttevékenységét
a sportszervezetre. Ez a sportszervezet részéről a hivatásos sportoló igazolásának
minősül, amelyet a sportszervezetnek a sportszövetség részére be kell jelentenie. A
sportszövetség az igazolást nyilvántartásba veszi. Ezért a hivatásos sportoló a
munkaszerződésben vagy a megbízási szerződésben megállapított külön ellenértékre
tarthat igényt.
(9) A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés időtartamának lejártával, illetve a
munkaszerződés vagy a megbízási szerződés jogszerű megszűnése esetén e jog
használati joga ingyenesen visszaszáll a hivatásos sportolóra. Az ezzel ellentétes
megállapodás semmis.
(10) Semmis az a szerződés, amely e jog, mint személyhez fűződő vagyoni értékű jog
elidegenítésére vagy megterhelésére irányul. Ez a rendelkezés az amatőr sportoló
játékjogára is irányadó.
(11) A munkaszerződés vagy a megbízási szerződés fennállása alatt a versenyengedélyt
megszerző sportszervezet — a hivatásos sportoló előzetes írásbeli hozzájárulásával —
ezt a használati jogot ideiglenesen vagy véglegesen másik sportszervezetre
átruházhatja (átigazolás). A hozzájárulás megadásáért a hivatásos sportoló az átruházó
sportszervezettől a megállapodásuk szerinti ellenértékre tarthat igényt.
(12) Az előző bekezdés szerinti ideiglenes átigazolás a hivatásos sportoló munkaszerződését
vagy megbízási szerződését nem érinti, azt az Mt. szerinti munkaszerződéstől eltérő
foglalkoztatásnak kell tekinteni. Végleges átigazolás esetén új munkaszerződést vagy
megbízási szerződést kell kötni.
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(13) A versenyengedély használatának (1) bekezdés szerinti ideiglenes vagy végleges
átruházásáért a sportszervezet a másik sportszervezettől ellenértékre tarthat igényt,
amelynek mértékét a két sportszervezet közötti megállapodás határozza meg. E
megállapodást írásba kell foglalni, és be kell jelenteni a sportszövetségnek, amely az
átigazolást nyilvántartásba veszi.
(14) A hivatásos sportoló igazolásával, illetve átigazolásával kapcsolatos közvetítői jutalék,
valamint a jelen szakasz (13) bekezdése szerint a sportszövetségnek fizetendő
hozzájárulások kivételével semmis minden olyan megállapodás, amely a hivatásos
sportolón, illetve a használati jogot ideiglenesen vagy véglegesen átruházó
sportszervezeten kívül másnak biztosít részesedést a versenyengedély használati
jogának átruházásáért a fizetett ellenértékből.
(15) Teqball sportág versenyrendszere vegyes, abban amatőr és hivatásos sportolók együtt
vehetnek részt.
V.

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

5. § VERSENYENGEDÉLY
Versenyengedély kizárólag érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkező sportoló
számára adható ki.
A versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat az
amatőr és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeiről szóló
miniszteri rendelet, valamint az OTESZ hatályos Igazolási, nyilvántartási és átigazolási
szabályzata tartalmazza.
A versenyengedélynek a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét, a
versenyrendszer megnevezését, a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág
megnevezését (Teqball).
versenyengedély érvényességi idejét, a versenyengedély nyilvántartási számát és
kiállításának dátumát tartalmaznia kell.
Versenyengedély alatt az érvényes versenyengedély értendő.
Teqball sportágban, a 14. életévüket be nem töltött személyek esetében - az Stv. 3 §. (4)
bekezdésében foglaltak alapján - ideiglenes versenyengedély is kiadható.
A szövetség a versenyengedély kiadását díj fizetéséhez kötheti, erről az OTESZ hatályos
Igazolási, nyilvántartási és átigazolási szabályzata intézkedik.
A sportszövetség köteles gondoskodni a személyes adatoknak a személyes adatok
védelméről szóló törvény szerinti kezeléséről.
A sportszövetség köteles a nemzeti sportinformációs rendszernek a versenyengedélyek
számáról adatot szolgáltatni. Ez a személyes adatra nem terjedhet ki.
Ha a sportszövetség a versenyengedély kiadását megtagadja, e határozat
kézhezvételétől számított 8 napon belül a kérelmező panaszt nyújthat be a
sportszövetség elnökségéhez, úgy e kérelmet 15 napon belül kell elbírálni, és ha
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11)

nemleges az elnökségi határozat 30 napon belül bírósághoz vagy a Sport Állandó
Választott Bírósághoz lehet fordulni.
Igazolt magyar sportoló külföldön a letölthető, angol fordítással ellátott OTESZ
versenyengedéllyel vehet részt Teqball versenyen, amennyiben a részvétele az OTESZ
alapvető érdekeit nem veszélyezteti.
VI.
Országos Bajnokságok és OTESZ versenyek rendezésének általános szabályai

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

6. § Az OTESZ AZ ALÁBBI RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁT ÍRJA ELŐ
Sportrendezvényt (Teqball versenyt) csak jogi, vagy büntetlen előéletű természetes
személy rendezhet.
Teqball verseny fogalmán a sportág nemzetközi szövetsége által, vagy az OTESZ bajnoki
versenyrendszerében meghatározott versenyszámokban megtartott versenyt kell
érteni.
A sportrendezvény szervezőjének felelősségéről, a szervezés feltételeiről az Stv.
rendelkezik.
Magyarország területén rendezett Teqball versenyek az OTESZ felügyelete és
ellenőrzése alá tartoznak. Teqball versenyt rendezni csak az OTESZ engedélyével, a
rendezésre vonatkozó előírásainak betartásával lehet.
7. § Az OTESZ AZ ALÁBBIAK SZÜKSÉGESSÉGÉT ÍRJA ELŐ A VERSENYRENDEZÉSRE
VONATKOZÓAN
A versenyeken jegyzőkönyvet kell vezetni és abba kell - a jegyzőkönyv vezetés szabályai
szerint - rögzíteni az eredményeket a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
A versenyeket csak az OTESZ vagy a Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) által
minősítéssel rendelkező játékvezető vezetheti le.
A vezetőbírót egy adott verseny játékvezetői közül az OTESZ versenyeztetési bizottsága
választja meg.
Azon versenyeket, melyeket az OTESZ kiemelt fontosságúnak nyilvánít, kizárólag
egészségügyi személyzet illetve orvos jelenlétében lehet megkezdeni és lefolytatni.

8. § A Vezetőbíró és az OTESZ Versenyeztetési Bizottságának JOGAI ÉS FELADATAI A
VERSENYRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
(1) A Vezetőbíró jogai és feladatai:
a)
a versenyszabályok betartatása a versenyeken;
b)
a versenyrendezési követelmények ellenőrzése és feltárt hiányosságok
megszüntetésére irányuló intézkedések megtétele.
(2) AZ OTESZ Versenyeztetési Bizottságának jogai és feladatai közé tartoznak a következők:
a)
a versenyszabályok betartatása a versenyeken;
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b)
c)

a versenyrendezési követelmények ellenőrzése és feltárt hiányosságok
megszüntetésére irányuló intézkedések megtétele;
a vezetőbírónak, az OTESZ szabályzataiba ütköző döntésének felülbírálása.
VII.

Az Országos Bajnokságokon és az OTESZ versenyeken való részvétel általános szabályai

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

9. § A VERSENYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI
Magyarország területén rendezett versenyek részvételi jogosultságát a versenykiírás
határozza meg.
Bajnoki jellegű versenyeken csak sportszervezetek versenyengedéllyel rendelkező
versenyzői indulhatnak.
Külföldi sportolók magyarországi versenyen csak nemzeti szövetségük engedélyével
vehetnek részt, amennyiben azt a versenykiírás megengedi.
10. § NEVEZÉSEK
A versenyeken (ha a versenykiírás másként nem rendelkezik) csak regisztrált
sportszervezetek (sportegyesület, sportklub, diáksportkör, iskolai sportkör, sportiskola,
Nonprofit Kft., Zrt.) által nevezett, versenyengedéllyel rendelkező versenyzők
indulhatnak. A sportszervezeti tagság tényét a versenyengedélybe bejegyzett
sportszervezet neve alapján kell megállapítani.
OTESZ által rendezett, illetve felügyelt bajnokságokra és versenyekre a nevezéseket –
amennyiben a versenykiírás másképp nem rendelkezik – az OTESZ felé kell megtenniük
az OTESZ tagszervezeteinek, a kiírásban megjelölt határidőig.
Egy naptári évben egy versenyző legfeljebb két sportegyesület színeiben vehet részt
Országos Bajnokságon akként, hogy amennyiben a versenyző év közben átigazol más
sportegyesülethez, akkor az új sportegyesület színeiben köteles befejezni az adott évi
versenyszezont.
Az OTESZ által rendezett Országos Bajnokságokon külföldi állampolgár csak akkor
indulhat, ha a bajnoki versenykiírás erről külön rendelkezik és a verseny
megnevezésében is utal a verseny nyílt jellegére. A helyezések tekintetében kizárólag a
magyar állampolgárságú versenyzők eredményei vehetők figyelembe.
Az OTESZ által rendezett és felügyelt versenyeken a nevezési határidő a verseny napját
megelőző utolsó munkanap délelőtt 10 óra (pl. vasárnap rendezendő verseny esetén ez
az adott vasárnapot megelőző pénteki nap 10 óra). Ezen nevezési határidőnél korábbi (a
verseny napjától időben távolabb eső) időpont is meghatározható, amennyiben a
versenykiírás erről rendelkezik.
Az OTESZ által rendezett és felügyelt versenyekre beérkezett nevezéseket a verseny
rendezője köteles a nevezési határidő lejárta napján 16:00 óráig közzétenni.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

11. § NEVEZÉSI DÍJ
A felnőtt és utánpótlás bajnokságon is szed nevezési díjat az OTESZ, ennek összegét az
OTESZ versenykiírása tartalmazza.
A fenti összegek személyenként és versenyszámonként értendők.
Minden esetben és minden korosztályban az elfogadott nevezések után kell fizetni a
nevezési díjat.
A versenykiírásban meghatározott nevezési határidő lejárta után az OTESZ nem adhat
lehetőséget helyszíni nevezésre.
Egyidejűleg több korcsoport részére rendezett Országos Bajnokságokon az adott
korcsoportra vonatkozó nevezési díj fizetendő.
A nevezési díj megfizetése kizárólag a számlázást megelőzően utalással történhet,
készpénzes kifizetésre nincs mód.
Az OTESZ azon tagszervezete, amely 60 napnál régebbi lejárt tartozással rendelkezik az
OTESZ felé nem indíthat nevezést az OTESZ által rendezett, illetve felügyelt versenyeken.

(3)

12. § AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK CÉLJA
Az adott év bajnoki címeinek eldöntése.
A bajnokság jellegének megfelelően magas szintű versenyalkalom biztosítása a
korcsoportok legjobbjai számára.
Világeseményekre történő kvalifikáció.

(1)
(2)
(3)
(4)

13. § AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RÉSZTVEVŐI
A sportszervezetek igazolt versenyzői, akik versenyengedéllyel rendelkeznek.
Megfelelnek az adott bajnokság korosztályi követelményeinek.
Megfelelnek az adott bajnokság nevezési feltételeinek.
Sportszervezetük a nevezési határidőig benevezte őket.

(1)
(2)

(1)
(2)
(3)

(1)

14. § AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG DÍJAZÁSA
A bajnoki versenyszámok győztesei elnyerik a Magyarország Bajnoka címet.
Az Országos Bajnokságok I-III. helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
Amennyiben a versenykiírás úgy rendelkezik, az OTESZ pénzbeli díjazásban is részesítheti
a játékosokat.

15. § A VERSENYEKEN VALÓ INDULÁS FELTÉTELEI
A versenyeken csak az OTESZ tagegyesületeinek igazolt versenyzői – illetve, ha a
versenykiírás módot ad rá egyéb szervek (pl. iskolák) versenyzői is – indulhatnak, ha:
a)
sportszervezetük a versenyre benevezte, vagy a versenyt rendező személy szerint
meghívta őket;
b)
a versenykiírásnak megfelelő korcsoportba tartoznak;
c)
indulási szándékukat a versenyszám előtt, az OTESZ honlapján nevezési
szándékukat időpontig közlik, azaz jelentkeznek;
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d)
(2)

(3)

1)

(2)
(3)

(4)

(1)

a versenykiírásban előírt nevezési díjat, vagy versenyrendezési hozzájárulást
befizették a versenyt megelőző utolsó munkanap délelőtt 10 óráig.
Különleges esetekben az OTESZ főtitkára vagy az általa megbízott személy adhat
engedélyt a versenyen való indulásra. Az engedélyezésnek a verseny napja előtt írásban
kell megtörténnie és azt a versenyeztetési bizottság elnökének a verseny előtt be kell
mutatni. Érvényes versenyengedély hiányában ez az engedély nem adható meg.
A vezetőbíró megkövetelheti a részvétel feltételeinek igazolását, igazolás hiányában az
indulást megtilthatja.
16. § MAGATARTÁS A VERSENY ALATT
A versenyzők magatartása
a)
A versenyzőknek ismerniük kell a versenyszabályokat és a verseny feltételeit.
b)
Verseny közben fegyelmezetten és a vezetőbíró utasításának megfelelően kell
viselkedniük.
c)
Szabálysértés vagy fegyelmezetlen magatartás esetén a mérkőzést vezető
játékvezető a versenyzőt meginti, ismételt vagy súlyos vétség esetén pedig a
vezetőbíró kizárhatja a versenyből.
d)
A versenyzők - a válogatott viadalok kivételével - csak saját, illetve egyesületi
felszerelésben versenyezhetnek. Magyarország címerével vagy nemzeti színekkel
ellátott szerelésben való versenyzés csak válogatott viadalokon engedélyezett.
Ellenkező esetben a versenyző nem állhat rajthoz.
e)
Más nemzet válogatott felszerelésének viselése nem megengedett.
f)
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a versenyzők csak teljes és kulturált sportvagy utcai ruházatban vehetnek részt.
A versenyeken szereplő játékosok saját magukat képviselhetik, kivéve a 18 év alatti
játékosok, akiknek kötelező a csapatvezető.
Nézők
a)
A versenyszabályok a nézőkre is kötelezőek, akik nem zavarhatják sem a
versenyzőket, sem a játékvezetőket.
b)
Azt a nézőt, aki a verseny rendjét zavarja, a verseny szervezője, vagy a vezetőbíró
a nézőtérről kiutasíthatja.
c)
A nézők csak a nézőtéren tartózkodhatnak.
Egyéb
a)
A játéktéren csak a játékvezetők, illetve azon versenyzők tartózkodhatnak, akiknek
mérkőzésük zajlik.
b)
Az OTESZ tisztségviselői és alkalmazottai, valamint a sajtó képviselői azonban
indokolt esetekben beléphetnek.
17. § A VERSENYJEGYZŐKÖNYVEK KIKÜLDÉSE ÉS LEADÁSA
Az OTESZ által felügyelt versenyeken a verseny szervezőjének a kötelezettsége a
jegyzőkönyv elkészítése, melyet a versenyt követő 48 órán belül az OTESZ
honlapkezelésért felelős személyének kell eljuttatnia.
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(2)
(3)

Az OTESZ honlapjának kezeléséért felelős személy köteles a megküldött jegyzőkönyvet
az OTESZ honlapjára a verseny végétől számított 72 órán belül feltölteni.
Az OTESZ a hivatalos ranglisták elkészítésénél csak a beérkezett jegyzőkönyvek
eredményeit tudja figyelembe venni és igazolt sportolók közül csak a versenyengedéllyel
rendelkezők eredményei kerülhetnek ranglistára.
VIII.
Versenyrendezési útmutató
18. § A VERSENYEK FAJTÁI

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(1)

A versenyek lehetnek:
a)
Nemzetek közötti (válogatott) viadalok,
b)
Nemzetközi versenyek,
c)
Bajnoki versenyek,
d)
Nyílt versenyek és
A nemzetek közötti viadalokon a sportág nemzetközi szövetsége két vagy több
tagszövetségének válogatott csapatai mérkőznek egymással.
Nemzetközi versenyt a sportág nemzetközi szövetsége vagy valamelyik tagszövetsége,
illetve a tagszövetség megbízásából annak valamelyik tagegyesülete rendezhet. A
versenyt a sportág nemzetközi szövetségének be kell jelenteni. Ezeken a versenyeken
a más tagszövetségek is részt vehetnek versenyzőikkel, amennyiben azok rendelkeznek
országos szövetségük engedélyével.
A bajnoki versenyeken különféle területek, országok, világrészek vagy szervezetek
legjobb versenyzőinek erősorrendjét állapítják meg. A győztesek a bajnoki cím
viselésére jogosultak.
Az Országos Bajnokság éves versenyrendszere nyílt egyéni, nyílt páros, vegyes páros,
női egyéni és junior kategóriák formájában kerül megrendezésre.
Az Országos Bajnokság valamennyi kategóriájában született eredményeket követően
országos klubranglista alakul ki azzal a céllal, hogy a sportolók által szerzett
eredmények alapján a klubok közötti ranglista is kialakuljon az adott évad végén.
A nyílt versenyeken valamennyi tagegyesület versenyzői részt vehetnek.
A kizárásos versenyeken a versenykiírás feltételei szerint csak egy bizonyos területhez,
szervhez, minősítési osztályhoz vagy korcsoporthoz tartozó versenyzők indulhatnak. A
kizárásos versenyekhez kell sorolni az egyesületek közötti páros- és meghívásos
versenyeket is. Az utóbbiakban csak a rendező szerv által, az egyesületükön keresztül
név szerint meghívott versenyzők indulhatnak.
19. § VERSENYKIÍRÁS
Az Országos Bajnokság kategóriáinak kiírása az OTESZ feladata. Az egész évre szóló
versenykiírást az OTESZ honlapján legalább 30 nappal az első megrendezésre kerülő
verseny kezdete előtt köteles kihirdetni. Az OTESZ magyarországi versenyrendszerében
versenyt csak az OTESZ tagszervezetei rendezhetnek.
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(2)

Az Országos Bajnokság egyes versenyeinek szervezési jogára az OTESZ tagszervezetei
pályázatot nyújthatnak be, melyet az OTESZ versenyeztetési bizottsága bírál el.
(3) A versenykiírást az OTESZ főtitkára (vagy az általa megbízott személy) jóváhagyás után
a versenynaptárban megjelenít. Ez egyben a hivatalos Versenybejelentő is.
(4) Az éves versenykiírásnak a következőket kell tartalmaznia:
a. az Országos Bajnokságban megrendezésre kerülő kategóriákat,
b. a versenyek tervezett számát,
c. a világeseményekre való kvalifikáció szabályait
d. a „beach” szezon idejének meghatározását
e. játékosokra vonatkozó kötelezettségeket, a versenyeken való részvétellel
kapcsolatban,
f. a szervező egyesületek rendezéssel kapcsolatos intézkedéseket,
g. játékvezetőkre vonatkozó kötelezettségeket,
h. a versenyek lehetséges lebonyolításának rendszerét
i. a versenyek lehetséges halasztásáról szóló intézkedések,
j. a versenyzők felé intézhető szankciókat
k. a klubranglista pontrendszerét
(5) Az egy adott versenyre vonatkozó versenykiírásnak a következőket kell tartalmaznia:
a)
a verseny kategóriáját,
b)
a verseny időpontját és helyét,
c)
a versenyt szervező egyesület nevét,
d)
a versenyen résztvevők maximális számát,
e)
a verseny várható lebonyolítását, amely a nevezők számának függvényében
változhat.

(1)
(2)
(3)

20. § A VERSENYJEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv elkészítése a verseny szervezőjének a feladata, melyet a verseny
szervezője és a vezetőbírónak is aláírásával kell hitelesítenie.
Az elért eredményeket a versenyjegyzőkönyvre kell felvezetni.
A versenyjegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a. a verseny lebonyolítását,
b. a versenyen zajlott mérkőzések pontos eredményeit,
c. a végső sorrendet,
d. a játékosoknak járó pontokat az adott helyezésért,
e. a játékosok egyesületének járó pontokat a játékosok helyezése után,
f. a verseny szervezőjének és a vezetőbírónak az aláírását.
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