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1. § A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK  
 
(1) Jelen Sportegészségügyi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az a Magyar Footgolf 

Szövetség (a továbbiakban: MFGSZ) keretében footgolf sportágban az MFGSZ által szervezett versenyeken 
induló sportolókra, az MFGSZ tagszervezeteire, valamint a versenyzők felkészítésében, illetve 
irányításában résztvevő sportszakemberekre, tisztviselőkre, sportolókra és hivatalos személyekre. 

 
(2) A szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az MFGSZ versenyrendszerében megrendezett versenyekre, 

edzőtáborokra, edzésekre. 
 
 
2.§ EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK, TESZTEK  
 
(1) 2021. január 1-től, a footgolf sportágban egyéni versenyzési engedéllyel versenyezni a mindenkor 

hatályos jogszabályok alapján kiadott érvényes sportorvosi engedéllyel lehet. A sportorvosi engedély 
kiadása érdekében a versenyző a rendszeres edzések megkezdése, valamint a sportorvosi engedély 
érvényességi idejének lejárta előtt sportorvosi vizsgálaton köteles részt venni. 
 

(2) A sportorvosi vizsgálatot az OSEI sportegészségügyi szakrendelésének sportorvosai, valamint az országos 
sportegészségügyi hálózat területileg, illetve a fővárosban a kerületileg illetékes sportorvosai végzik az 
OSEI szakmai irányelvei alapján.  
 

(3) Az alkalmassági, valamint az időszakos sportorvosi vizsgálat eredménye a versenyző könyvében (egyéni 
versenyzési engedély), valamint a vizsgálatot végző sportorvos által az OSEI-OSH-VKESZ Regiszterben, 
azaz a Sportolói Regiszterben rögzítendő.  
 

(4) A rendszeres edzések megkezdésének a feltétele az „alkalmas” minősítés. Az „alkalmas” minősítés 
versenyzésre önmagában nem jogosít, ahhoz a „versenyezhet” minősítés szükséges.  
 

(5) A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedély érvényességi ideje 18 éven aluli versenyző esetén 6 
hónap, 18 éven felüli versenyző esetén 1 év, az életkor elbírálásánál a sportorvosi vizsgálat időpontját kell 
figyelembe venni. A vizsgálatot végző sportorvos a sportorvosi engedély érvényességét rövidebb időben 
is megállapíthatja, ha a versenyző egészségi állapota vagy várható nagyobb terheléssel járó fokozott 
igénybevétele ezt indokolja.  
 

(6) A szabadidős-sportolók esetében a versenyen való részvétel egészségügyi elbírálását a sportorvosokon 
kívül az iskola-egészségügyi szolgálat orvosa, az üzemorvos, illetve a háziorvos is végezheti, valamint 
felnőtt sportolók esetén egyéni felelősségvállalási nyilatkozat alapján is történhet.  

(7) A versenyző a sportorvosi engedélyhez szükséges vizsgálaton túl köteles az MFGSZ vagy tagszervezete 
által elrendelt, a versenyző egészségvédelmét és sérülés-megelőzést szolgáló sportegészségügyi 
ellenőrzéseken, terhelés-élettani, diagnosztikai teszteken részt venni. 

(8) Sérülés, betegség esetén a versenyző köteles edzőjét tájékoztatni,  szükség esetén, egészségvédelmi 
okból edzője számára az orvosával történő  konzultációt lehetővé tenni.  
 

(9) A versenyző köteles az MFGSZ doppinggal kapcsolatos szabályzatában meghatározottak szerint az előírt 
dopping-vizsgálatokon, ellenőrzéseken részt venni, a Szabályzat előírásait az egészséges 
sporttevékenység érdekében betartani. 
 

 
3. § BIZTONSÁGOS SPORTTEVÉKENYSÉG, ELSŐSEGÉLY  
 
(1) A sporttevékenység biztonságos folytatására vonatkozó előírásokat az MFGSZ által kiadott 
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Versenyszabályzat tartalmazza. 
(2) Versenyt, sporteseményt szervező köteles a versenyre, sporteseményre megfelelő sportegészségügyi 

ellátást biztosítani a mindenkor hatályos jogszabályokban, valamint az MFGSZ és szabályzataiban 
meghatározottak szerint.  

(3) A golfpálya / footgolfpálya üzemeltetője hiányában a verseny rendezője vagy a használó MFGSZ 
tagszervezet köteles minden használó számára elérhető helyen elsősegély-dobozt elhelyezni, valamint a 
rendezvény létszámtól függően orvosról és esetkocsiról gondoskodni.   

 
 
4.§ SPORTBIZTOSÍTÁS  
 
(1) A 18. életévét be nem töltött versenyző javára a sporttevékenységével összefüggő biztosítás megkötése 

javasolt, a felnőtt amatőr sportolók számára ajánlott. 
 

(2) Az MFGSZ a válogatott keretek nemzetközi versenyekre külföldre történő utazása esetén az utazó csapat 
tagjainak javasolja vagy előírja a biztosítás megkötését. 
 

(3) Az MFGSZ a hazai rendezésű nemzetközi versenyekre, kiemelt jelentőségükre tekintettel, szükség és 
törvényi előírás esetén külön sportrendezvény felelősségbiztosítást köt. 

 
 
Jelen szabályzatot a Magyar Footgolf Szövetség elnöksége 2020.05.20. napján hozott MFGSZ2017516/6 
számú határozatával fogadta el.  
 
 
Budapest, ___________  
 
 

______________________ 
Hrutka János 
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