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Szabályzat a sakkozók nyilvántartásáról, versenyengedélyéről és átigazolásáról
A 2011.12.05-én módosított, 2004. I. –sportról szóló- törvény (a továbbiakban. Stv.) 23 § 1. b)
előírása alapján, valamint a Magyar Sakkszövetség (továbbiakban: MSSZ) alapszabálya 6. §
2.b) alpontjában foglaltak szerint a következőkben rendelkezik a sakkozók nyilvántartásáról,
versenyengedélyéről és átigazolásáról.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §
A rendelkezés hatálya kiterjed minden, a Magyar Sakkszövetséggel tagsági viszonyban lévő
magyarországi sportszervezet, sportvállalkozás sakkszakosztályára (továbbiakban:
sakkegylet), az azokkal tagsági viszonyban álló sakkversenyzőkre, valamint a hazai
versenyrendszerben résztvevő külföldi sakkozókra (továbbiakban: sakkozó).
2. §
A rendelkezés alkalmazásában:
(1) nyilvántartás: a sakkozó sportköri, azon belül sakkegyleti (szakosztályi) tagsági
viszonyának rögzítése a sakkegyleténél történik, amely alapján kérhető az MSSZ-nél, FIDE
rapid és villámversenyi részvételét, versenyengedélyét, erősorrendre kerülését, amatőr és
szabadidős versenyeken való részvételét, FIDE azonosító nélkül.
(2) versenyengedély: a központi nyilvántartásba vett sakkozó és sakkegyleti tagsági
viszonyának megfelelő sakkegylet kérésére évente kiadott, és az MSSZ Központi Országos
Minősítési Rendszer nyilvántartásába (KOMIR-FIDE lista). és a Nemzeti Sportinformációs
Rendszer (NSIR) szerinti bevezetett versenyzési engedély bejegyzése, amely a kiváltás
napjától a tárgyév december 31-éig érvényes plastic kártya kiadásával történik.
(3) átigazolás: amelynek folyamán a sakkozó sakkegyletétől megválik, és új sakkegylettel
köt megállapodást érvényes, vagy lejárt tagsági viszonyának megváltoztatása céljából,
(4) átigazolási időszak:a versenyévad nemzeti csapatbajnokságának (NB CSB) utolsó
fordulóját követő munkanaptól, a következő versenyévad nemzeti csapatbajnokságának (NB
CSB) első fordulóját megelőző 8. napjáig terjedő időszak, illetve a mindenkori versenyévadra
kiadott VERSENYKIÍRÁSBAN meghatározott, pontosított időszak.
(5) FIDE azonosító: a FIDE (nemzetközi sakkszövetség) nyilvántartásába felvett versenyző
azonosító száma (FIDE ID), amely egy versenyző regisztrálásakor adandó, állandó jellegű, és
a FIDE által regisztrált versenyen kötelezően alkalmazandó.
3. §
Az MSSZ által rendezett vagy az MSSZ által jóváhagyott (regisztrált) FIDE versenyen,
mérkőzésen, csapatbajnokságban - ha a jogszabály vagy a verseny- és játékszabályok,
illetőleg a versenykiírás másként nem rendelkezik - csak e rendelkezés szerint nyilvántartott
és az MSSZ versenyengedélyével rendelkező sakkozó vehet részt.
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A SAKKOZÓK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
4. §
A sakkozó nyilvántartásba vétele
(1) A sakkozó nyilvántartásba vételét a sakkozó a sakkegyleténél (szakosztálynál) kérheti.
(2) A nyilvántartásra irányuló kérelmet - az e célra rendszeresített "Nyilvántartó Lap"-on (1.
sz.. melléklet) igényelje a sakkozó az egyesületénél. Külföldiek magyarországi egyéni
versenyzése esetén a rendező az 1/a sz. mellékletet a terjessze elő MSSZ részére. A
versenyévad nemzeti csapatbajnokságának (NB CsB) első fordulójához való hozzájárulást is
az 1/a sz. mellékletet benyújtásával biztosíthatja a külföldieket igazoló sakkegylet.
(3) A nyilvántartási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a sakkozó személyi adatait, (név, anyja neve születési hely, születési dátum),
b) a sakkozó lakhelyét, lakcímét,
c) a sakkegylet nevét és a területi sakkszövetség megnevezését,
d) a nyilvántartásba vétel kérelmének dátumát.
(4) A nyilvántartásra vonatkozó kérelmet a 18. életévet még be nem töltött gyermek- és
ifjúsági sakkozó nyilvántartásba vétele esetén a törvényes képviselő írásbelei beleegyezése
(hozzá járulása) szükséges
(5) A sakkozó, illetve 18. életév alatti versenyző a nyilvántartási adatai alapján sakkegyleti
(szakosztályi) nyilvántartási számot kap, amely alapján igényelheti a versenyző FIDE
azonosítóját (ID) is.
A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a sakkegylet kérheti a versenyző országos minősítési
rendszerébe (KOMIR) – valamint a FIDE nyilvántartási rendszerébe - való felvételét. A
versenyengedély kérőlapot (2. sz. melléklet) a sakkegylet az elektronikus nyilvántartási
rendszer „eadmin” felületén tudja rögzíteni, s kinyomtatni, a versenyző adatainak megadását
követően. A kinyomtatott versenyengedély kérőlapot a sakkegylet a versenyzővel (fiatalkorú
esetén szülőjével, gyámjával is) aláíratva, s igazolványképét csatolva kell az MSSZ-hez
benyújtani.
6) A FIDE honlapján „FIDE.com” tartalmazza a FIDE ID-vel rendelkező sakkozók
névsorszerinti jegyzékét, nevét, címét (Tyt), azonosítóját, értékszámát, értékszám változási
szorzószámát, játszma darabszámát. A magyar sakkozók KOMIR-FIDE lista adatait, valamint
sportköri hovatartozását, az MSSZ a honlapján, „chess.hu” közzéteszi, azt naprakészen tarja.
(7) A listán észlelt hibákról a sakkozó és sakkegylete együttesen az MSSZ-t írásban értesíti,
annak javításáról az MSSZ köteles gondoskodni.
(8) Az MSSZ gondoskodik az adatok törvény szerinti nyilvántartásáról, a fényképes plastic
kártyák előállításáról és a sakkegylet részére történő MSSZ-ben történő átadásáról (a postai
költségek átvállalása estén azok kiküldéséről), a változások átvezetéséről.
(9) Az átigazolási időszakban a külföldi állampolgár részére is kérhet a sakkegylet
versenyengedélyt, a fentiekkel megegyező módon.

5. §
(1) A sakkozót csak egyszer lehet nyilvántartásba venni.
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(2) A nyilvántartásért a sakkegyletek (szakosztályok) által meghatározott díjat (tagdíjat) kell
fizetni. Amennyiben a sakkegylet igényeli a versenyző FIDE azonosítóját (ID) is, úgy azt a
MSSZ biztosítja.
(3) Amennyiben a nyilvántartásba vétel és a versenyengedély kiváltása egyidejű, úgy a MSSZ
által meghatározott díjat kell fizetni (KOMIR-FIDE listára kerülés).
(4) Magyarországon még nem regisztrált, hazánkban egyéni versenyen részt vevő külföldi
állampolgárok, akik FIDE ID azonosítóval rendelkeznek, hazai nyilvántartásba vételüket az
1/a. melléklet szerinti nyomtatványon kérik, regisztrálási díjat (FRD) fizetnek, amely 365
napra ad jogot részükre Magyarországon egyéni versenyen részt venni. A FIDE ID-vel még
nem rendelkező külföldi versenyzők, ha neveznek magyarországi versenyre, az 1/a
nyomtatvány kitöltésével és igazolványképük mellékelésével kérik FIDE azonosítójuk
megadását, a FIDE által megkövetelt regisztrálási díj megfizetése mellett. Ilyenkor a
versenyző HUN jelöléssel kerül a FIDE nyilvántartásba.
(5) A külföldi sakkozók naprakész listája a honlapról letölthető, az FRD érvényesség
feltüntetésével.
6. §
A sakkozó törlése a nyilvántartásból
(1) A nyilvántartásból a sakkozó törlését a versenyző, illetve törvényes képviselője írásbeli
kérésére, a sakkegylete (szakosztálya) az MSSZ segítségével végzi.
(2) A KOMIR listáról a törlést az MSSZ, a versenyző, illetve a 18. életév alatti sakkozó
törvényes képviselőjének és a sakkegylet írásbeli bejelentése alapján hajtja végre,.
(3) A nyilvántartásból, illetve a KOMIR (FIDE) törzsállományból törölni kell azt a sakkozót,
aki,illetve azt a 18. életév alatti versenyzőt, akinek a törvényes képviselője a személyiségi
jogra hivatkozva azt írásban kéri. Ezt a kérést a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) felé az
MSSZ-nek kell továbbítani, ha az szükséges.
(4) A FIDE nyilvántartásból és a KOMIR nyilvántartásból a versenyzőt elhalálozása esetén
törölni kell. Ennek bejelentése a FIDE-nél a MSSZ, az MSSZ-nél a sakkegylet
megbízottjának feladata.
A VERSENYENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
7. §
A sakkozó versenyengedélye
(1) A 2004. I. tv 3. § értelmében csak versenyengedéllyel rendelkező sakkozó vehet részt
értékszám szerzésre jogosító (minősítő), az MSSZ által rendezett és regisztrált egyéni
sakkversenyen, vagy hivatalos sakkcsapatbajnokságon, vagy csapatversenyen.(MSSz
versenyrendszer).
(2) A versenyengedély kérelem tartalmazza:
- a Magyar (a területi, megyei) Sakkszövetség nevét,
- a sakkegylet megnevezését, amely a versenyengedélyt a sakkozó részére kérte,
- a sportág megnevezését (sakk),
- a sakkozó nevét,
- a sakkozó születési helyét és idejét,
- a sakkozó nemét,
- a sakkozó anyja nevét,
- a sakkozó lakcímét (település, kerület, utca., házszám., irányítószám),
- a sakkozó nyilvántartási számát (KOMIR és FIDE azonosítóját),
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- a versenyző országának, megyéjének megnevezését,
- a versenyengedély adatai utolsó módosításának idejét,
- a versenyző e-mail címét (nem kötelező jelleggel),
- a sakkozó nyilatkozatát a személyi adatai MSSZ által történő kezeléséről, annak
továbbíthatóságáról, valamint a baleset biztosítás kötéséről,
- a versenyengedély kiállításának dátumát,
- a versenyengedély érvényességének, dátumát,
- a sakkozó fényképét,
- a sakkozó (képviselőjének) és egyesület aláírását.
(3) 2004. évi I. tv. a Sportról 3.§. (3) bekezdésének előírása szerint - a sakkozó, illetve a 18.
életév alatti versenyző törvényes képviselője és a sakkegyletének közösen benyújtott kérelme
alapján történik. A sakkozó első versenyengedély kérelméhez mindenkor mellékelni kell a
sakkozóról készített, 3 hónapnál nem régebbi igazolványképet is.
(4) A sakkegylet nem tagadhatja meg a játékos versenyengedély kérelmének benyujtását,
kivéve ha:
a) doppingeljárás alatt áll
b) büntető eljárás alatt áll,
c) jogerős fegyelmi büntetés alapján a versenyzéstől eltiltották,
d) a sakkegylet alapszabálya alapján nem versenyezhet,
e) a versenyző valótlan adat igazolását kéri.
8. §
A versenyengedély kiadása
(1) A versenyengedély kiadása – a 2004. évi I. tv. a Sportról 3.§. (3) bekezdésének előírása
szerint történik. A sakkegylet a versenyyengedély kérelmet az MSSZ részére csoportosan
nyújtja be.
(2) A versenyengedély kiadását az e célra rendszeresített a sakkegylet (szakosztály) által
elektronikus úton letöltött lapon ("Versenyengedély kérelem 20…") kell kérni a 7.§-ban
meghatározott adatokkal.
(3) A "Versenyengedély kérelem" alapján a versenyengedélyt igazoló kártyát az MSSZ adja
ki, annak benyújtását követően 30 napon belül.
(4) A versenyengedély kiadását megtagadó határozat ellen, a kérelmező 8 napon belül az
MSSZ elnökségénél fellebbezhet, amely 15 napon belül dönt.
A kérelmező a sportszövetség megtagadó határozatával szemben, annak kézbesítésétől
számított 30 napos jogvesztő határidőn belül keresettel a bírósághoz, vagy a
választottbírósághoz fordulhat.
(5) A versenyengedély kiadásáról az MSSZ internetes honlapján ad tájékoztatást.
(6) A versenyengedély a lejáratának napjáig érvényes. A versenyengedély érvényességét
elveszti, ha
a ) hatályos fegyelmi büntetés alapján annak visszavonását rendelték el,
b) a sakkozó meghalt, illetve a nyilvántartásból törölték.
(7) A versenyengedély kérelem díját a benyújtáskor kell befizetni az MSSZ részére.
(8) A sakkozó versenyengedélye érvényes az érvényességi időszakon belül az elkészítés
napjától tárgyév december 31-ig). minden nemzetközi értékszám szerző egyéni és
csapatversenyre (felnőtt, ifjúsági stb.),érvényes. (9) A sakkozó az érvényes
versenyengedéllyel annak a sakkegyletnek képviseletében versenyezhet, amelyik a
versenyengedélyén szerepel.
(10) Egyéni versenyeken csak érvényes versenyengedéllyel és FIDE ID azonosítóval
rendelkező sakkozók versenyezhetnek. Az egyéni versenyen szereplő nem magyar (HUN)
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nemzetközi ország jellel rendelkező versenyzők - ha nem tagjai magyarországi sakkegyletnek
- jogosultak szerepelni érvényes versenyengedély nélkül egy évre (365 napra) kiváltott FIDE
Regisztrációs Díj (FRD) befizetése valamint a 1/a sz. melléklet kitöltése esetén, ha
rendelkeznek FIDE ID azonosítóval.
9. §
Vendég játékosi versenyengedély
(1)Ha a sakkozó egy másik sakkegylet színeiben is szerepelni kíván, vendégjátékosi
versenyengedély kiadását kérheti, az ún. „Vendégjátékosi kérelem” (3. sz. melléklet)
benyújtásával, melyért licence díjat kell fizetni.
(2) A verseny évadban, a bajnokság ideje alatt „vendégjátékos” licence nem váltható ki!
(3) Meg kell tagadni a vendégjátékosi versenyengedély kiadását, ha sakkozó egy másik
sakkegyletnél érvényes vendégjátékosi státusszal rendelkezik.
(4) Egy NB-s sakkegyletnek a vendégjátékosi versenyengedély kérelmének benyújtásakor
vendégjátékosi licence-t kell fizetnie az MSSZ pénztárába. Egy NB-s csapatot sem működtető
sakkegylet vendégjátékosi kérelmének benyújtásakor külön vendégjátékosi licence-t kell
fizetni a területileg illetékes sakkszövetség részére, amelynek mértékét a területi
sakkszövetség határozza meg, de ez nem lehet kevesebb a MSSZ versenyengedély kiváltására
meghatározott összegénél.
(5) Az NB-ben induló csapatok játékosai csak alacsonyabb (területi, megyei) osztályba
kaphatnak licencet, akár egy másik NB-s csapat ott induló (tartalék) csapatába is. Kizárólag
ilyen esetekben a területi, megyei szövetségek az összefüggő NB-s erősorrendről törlik
(törölhetik) a játékosok nevét, egyidejűleg felveszik a másik egyesület erősorrendjére
A területi, megyei CSB-ben induló csapatok játékosai az NB-ben, vagy más területi
csapatban válthatnak ki licencet
(6) A vendégjátékosi versenyengedély (licence) csak csapatbajnoki mérkőzésekre érvényes ,
és a befejeztével automatikusan érvényét veszti.
(7) A sakkozó egyidejűleg legfeljebb egy érvényes versenyengedéllyel és egy vendégjátékosi
versenyengedéllyel rendelkezhet.
(8) A vendégjátékosi versenyengedéllyel játszók számát, egyes szövetségi és szabadidős
versenyeken való szereplési lehetőségét a versenyek rendezői a versenykiírásban
szabályozhatják(9) A több licencet használó játékost fegyelmi büntetéssel (eltiltással) sújthatják.

10. §
A sakkozó átigazolása.
A sakkozó az átigazolási időszakban sakkegyleti tagságára vonatkozóan szabadon dönthet,
hogy továbbra is régi sakkegyletében kíván-e versenyezni, vagy sem.
(1) Ha a sakkozó az átigazolási időszakban úgy dönt, hogy más sakkegyletben kívánja
folytatni versenyzését, akkor átigazolási kérelmet (4. sz. melléklet) kell benyújtania új
sakkegyletével egyetértésben. Ezzel egyidejűleg az átigazolási szándékáról (tevékenységéről),
írásban (E-mail) köteles a régi sakkegyletét értesíteni (etikai elvárás).
(2) Nem igazolható át az a sakkozó, aki
- az MSSZ, vagy szervezeti egysége által hozott jogerős fegyelmi határozat alapján eltiltás
alatt áll,
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- aki az átigazolási időszak alatt kettő vagy több átigazolási kérelmet írt alá,
- aki olyan sakkegyletbe igazol, amelyik nem áll tagsági viszonyba az MSSZ-el,
- aki az átigazolási díj befizetésével elmarad,
- akinek sakkegylete - szerződés alapján - átigazolásához nem járul hozzá,
- akinek a törvényes képviselője nem járult hozzá.
A sakkegyletek közötti megállapodások, a sakkozók és sakkegyleteik közötti szerződések
tartalmát az MSSZ külön nem vizsgálja, de az átigazolási kérelmek benyújtásával egyidejűleg
a felek bármilyen vitája esetén az MSSZ részére azt be kell mutatni. Az átigazolási kérelem
elutasítása ellen az MSSZ Elnökségéhez lehet fellebbezést benyújtani.
(3) Az átigazolás kérése a sakkozó részéről az átigazolási lap (5. sz. melléklet) kitöltésével és
annak sakkegyletéhez történő benyújtásával kezdődik. A kérelemnek tartalmaznia kell a
sakkozó nevét és születési adatait, a KOMIR azonosító számát, a régi és az új sakkegylet
nevét, a versenyző és a sakkegylet felelős vezetőjének aláírását, valamint az új
sakkegyletének legmagasabb bajnoki osztályának megnevezését
(4) Ha a sakkozó az átigazolási időszakon kívül nyújt be új sakkegyletével együttesen
átigazolási kérelmet, akkor csak abban az esetben kaphat az átigazolásra engedélyt, ha a
sakkozó 365 napon belül nem vett részt bármely FIDE-be regisztrált versenyen.
Ilyen esetben az átigazolással egyidejűleg a sakkozó régi sakkegyletében való szerepeltetése a
továbbiakban jogtalanná válik.
(5) A sakkozó átigazolásához régi sakkegyletének hozzájárulása nem szükséges, de az
átigazolási szándékáról (tevékenységéről) ez esetben is, írásban (E-mail) köteles a régi
sakkegyletét értesíteni (etikai elvárás).
A régi sakkegylet a hozzájárulását csak abban az esetben tagadhatja meg, ha nemleges
nyilatkozatához csatolja a sakkozóval kötött szerződése másolatát és megjelöli, hogy milyen
követelése van még a sakkozóval szemben. Vitás esetben (pl. nevelési vagy egyéb
költségtérítési igény, anyagi vagy tárgyi követelés stb.) az MSSZ illetékese (alelnök, főtitkár,
IB elnök) közvetítésével történő megegyezésig, de legfeljebb 120 napig, a sakkozó részére az
átigazolási időszak meghosszabbítható. Ez idő alatt a sakkozó csapatversenyen nem vehet
részt, egyéni versenyein a régi egyesülete színeiben indulhat.
(6) Az MSSZ az átigazolást végrehajtja,
- ha a sakkegylet nem csatolt szerződésmásolatot,
- az átigazolási kérelem formailag és tartalmilag megfelel az előírásoknak.
(7) Az MSSZ az átigazoláskor a versenyző régi sakkegyletét az átigazolásról internetes
honlapján (www.chess.hu ) tájékoztatja. Az előző sakkegylet tiltakozását a sakkozó
távozásával kapcsolatosan az átigazolási időszakon belül, vagy legkésőbb az átigazolási
időszakot követő 8.munkanapig lehet benyújtani.
(8) Az átigazolási lap benyújtásával egyidejűleg átigazolási díjat kell fizetni az alábbiak
szerint:
a) nemzeti csapatbajnokságban induló sakkegyletből, nemzeti csapatbajnokságban induló
sakkegyletbe igazoláskor az MSSZ által jóváhagyott összeget,
b) nemzeti vagy területi csapatbajnokságban induló sakkegyletből, területi
csapatbajnokságban induló sakkegyletbe igazoláskor a területi sakkszövetség által
jóváhagyott összeget,
c) területi csapatbajnokságban induló sakkegyletből, nemzeti csapatbajnokságban induló
sakkegyletbe igazoláskor az MSSZ által jóváhagyott összeget, kivéve, ha a sakkozó 365
napon belül nem vett részt a bármely FIDE-be regisztrált versenyen, ilyenkor az átigazolás
ingyenes
d) nem kell átigazolási díjat fizetni új sakkegyletbe igyekvő sakkozó után, ha régi egyesülete
megszűnését birósági végzéssel az MSSZ-nek igazolta.
(9) Ha a sakkozó rendelkezik versenyengedéllyel és azt olyan sakkegylettel együttesen kérte,
amely az átigazolási időszakon kívül eső időben bírósági végzés benyújtásával igazolva
megszűnt, a sakkozó átigazolása jóváhagyását bármely más sakkegyletbe együttesen kérheti.
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Az ilyen átigazolásra minden egyéb átigazolási szabályt figyelembe kell venni, és csatolni
kell a sakkegylet megszűnéséről szóló határozat másolatát is.
(10) Sakkegyletek - vagy sportegyesületek sakkszakosztályai - egyesülése esetén a létrehozott
egyesített sakkegylet új sakkozóit fentieknek megfelelően át kell igazolni. Az ez irányú
kérelmet az egyesült sakkegylet új vagy összes sakkozója részére egyidejűleg, egyszeri
alkalommal kell benyújtani, az átigazolási lapok mellékelésével.
(11) Azon sakkozókat, akik a sakkegyletek egyesítésekor a (10) bekezdés szerinti átigazolási
eljárásból kimaradtak, úgy kell tekinteni, mintha megszűnt sakkegyletnek lettek volna tagjai,
eszerint szabadon kérhetik - bármely sakkegylettel együttesen átigazolásukat.
KÜLFÖLDI SAKKOZÓK NYILVÁNTARTÁSA ÉS VERSENYENGEDÉLYE
11. §
(1) Minden magyarországi versenyen játszó külföldi sakkozó részére a nyilvántartásra,
átigazolására és versenyengedélyére vonatkozó szabályok a magyar állampolgárokéval
egyezőek, azzal a kibővítéssel, hogy nyilvántartási adatai közé nemzeti hovatartozását
(ország) is fel kell venni.
(2) Azok a külföldi sakkozók, akik a FIDE által regisztrált egyéni versenyen vesznek részt
hazánkban és akik a hazai csapatbajnokságok egyikében sem szerepelnek, a versenyengedély
kiváltására nem kötelezettek, de úgynevezett FIDE regisztrációs díjat (FRD) kell fizetniük az
MSSZ pénztárába, amely a verseny első napját követő 365 napig lesz érvényes. Az MSSZ
internetes honlapjáról letölthető az érvényes FRD befizetéssel rendelkező külföldi sakkozók
listája.
(3) Azok a külföldi sakkozók, akik csapatbajnokságban szerepelnek, az átigazolási
időszakban versenyengedély kiváltására kötelezettek. Szerepeltetésüket, a versenyengedélyük
kiváltásának lehetőségét és rendjét az aktuális versenykiírások korlátozhatják. Az átigazolási
időszakot követően a nemzeti (NB), valamint területi, megyei csapatbajnokságokba (CsB)
külföldiek nem igazolhatóak.

FÜGGELÉK
12. §
Ez szabályzat 2017.01.01-től lépett életbe. Ezzel egyidejűleg a Magyar Sakkszövetség
2007.01-én kiadott, és 2008. 02.04. Elnökségi ülésén módosított Nyilvántartási,
Versenyengedélyezési és Átigazolási Szabályzata, érvényét veszti.
A szabályzatot az MSSZ 201706.01. elnökségi ülésén elfogadták, közzétételére a MSSZ
honlapján 2017.01.01-én került sor.
1. számú melléklet: Nyilvántartó Lap
1/a. számú melléklet: Registration Form (külföldiek Nyilvántartó Lapja, FRD)
2. számú melléklet: Versenyengedély kérelem
3. számú melléklet: Vendégjátékosi kérelem
4. számú melléklet: Átigazolási kérelem
5. számú melléklet: Átigazolási lap
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1. számú melléklet
Sor.sz.:…………………..

NYILVÁNTARTÓ LAP

............................................................................sakkegylet (szakosztály)
Sakkozó neve: ………………….…………………………………………………
Születési helye: ……………………………………………………………………
Születési ideje: ………… év ……………………………….hó ……..nap
Lakcíme: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
Területi Sakkszövetsége: ……………………………………………………………….
Kijelentem, hogy a sakkegyletet felhatalmazom a fenti adataim nyilvántartására
Dátum: ……………….év ………hó …..…nap…………….
……………………………. ………………….. //…………………………..
……………………………
…szülő aláírása (a 18./14. év alattiaknál) >………………………………………sakkozó
aláírása
A közölt adatok a valósággal egyeznek, és védelmüket a vonatkozó törvény előírásai szerint
biztosítom
Dátum:……………….év……….hó………nap…………….
…………………………………..
sakkegylet aláírása
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1/a. számú melléklet
Külföldiek részére, akik Magyarországon egyéni versenyen játszanak.
Kiállítja a sakkegylet (sportkör, sakkszakosztály), versenyszervező, versenybíró

Szám:...............

REGISTRATION FORM
Hungarian Chess Federation

Name:..................................................................................................................
..
Place

of

birth:.....................................year..............month.....................day.........
Mail
address:........................................................................................................
Federation:....HUN .

.FIDE

No.:................................
I acknowledge regulation of the registration of the Hungarian Chess Federation
I state that data are correct

.................

..............................................

signature of player

...............................

dates
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2. számú melléklet
Versenyengedély kérelem
Az elektronikus rendszerbe rögzített adatok alapján a chess.hu/eadmin felületről kinyomtatja
a sakkegylet képviselője
VERSENYENGEDÉLY KÉRELEM 2013
1. Sportági szakszövetség neve: Magyar Sakkszövetség
2. Sportág
SAKK
3. Egyesület:
NNN BÁMEXBUMFÉRT SE.
4. Sakkozó neve:
Virágszép Nádszál Kisasszony
5. Születési ideje: (év, hó, nap) 2012. 01. 31.
6. Születési helye:
Budapest
Fénykép
7. Neme:
Nő
(kötelező)
8. Anyja neve:
Mimóza Eszter
9. Lakcím (település)
Barlangfedél
10. Lakcím (utca, házszám)
Fő utca 234.
11. Lakcím: (irányítószám)
9999
12. Státusz:
amatőr
KOMIR azonosító:
FIDE azonosító
Ország:
Magyarország (HUN)
Megye:
Pest megye
Utolsó módosítás:
2012.06.05.22:01:18
E-maiL (nem kötelező):
A 2004. I. tv. a Sportról 3. §. 3.) bekezdése alapján, hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar
Sakkszövetség a versenyengedély kiadása és a versenyrendszer működtetése céljából a
versenyengedély kérelmemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre
vonatkozó szabályok szerint kezelje, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges
változásokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerveinél ellenőrizze.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Sakkszövetség személyes adataimat továbbítsa a
spotpolitikáért felelős minisztérium elektronikus rendszere felé, az NSIR működtetése
céljából.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a NSIR rendszergazda mint szerződő fél a javamra – mint
biztosított javára – balesetbiztosítást kössön a Magyar Posta Biztosítóval. A szerződés
megkötése céljából hozzájárulok az 1-12. pontban feltüntetett személyes adataimnak a
Magyar Posta Biztosító részére történő továbbításához.
Az e-mail címem megadásával elfogadom, hogy számomra a Magyar Sakkszövetség
sakkversenyekkel és egyéb sakkozással kapcsolatos információkat küldjön.
Az egyesület igazolja, hogy a versenyző regisztrációs díját, bruttó …… Ft-ot a Magyar
Sakkszövetség 117050008-20120911 számú bankszámlájára az alábbi napon befizette:
……..év …….hó ……nap.
Dátum:
------------------------------------------------------------sakozó aláírása
pecsét)

--------------------------------kiskorú törvényes képviselője

egyesület (aláírás,
3. számú melléklet
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Vendégjátékosi kérelem
Kiállítja, kinyomtatja a vendég egyesület chess.hu/eadmin felületen, a versenyző kérésére
VENDÉGJÁTÉKOSI KÉRELEM 2013/2014
KOMIR azonosító:
Név:
Születési idő:
Saját egyesület:
Vendég egyesület:
Vendég egyesület bajnoki osztálya:
Utolsó módosítás:

87654
Jóhiszemű János
1950.01.05.
NNN BÁMEXBUMFÉRT SE.
NNN BUMERÁNG SC.
Területi
2012.06.30.22:11:10

A játékos kijelenti, hogy a csapat magasabb osztályba lépése érdekében kiírásra kerülő
osztályozón
o részt kíván venni, ezért a vendég egyesületbe át kíván igazolni,
o nem kíván résztvenni, s így nem kíván átigazolni.
A vendég egyesület igazolja, hogy a vendégjátékosi díjat, …….. Ft-ot a
o területi sakkszövetség részére,
o a Magyar Sakkszövetség …………………………….sz. bankszámlájára befizette.
………..év ………hó ……napján befizette.
Dátum:

-----------------------------játékos aláírása

--------------------------------------------------------------kiskorú törvényes képviselője
vendég egyesület
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4. számú melléklet
Átigazolási kérelem
Kiállítja és kinyomtatja a fogadó egyesület a chess.hu/eadmin felületen a versenyző kérésére

ÁTIGAZOLÁSI KÉRELEM
KOMIR azonosító:
Név:
Születési idő:
FIDE azonosító:
FIDE cím:
Jelenlegi egyesület:
Új egyesület:
Új egyesület megyéje:
Új egyesület bajnoki osztálya:
Utolsó módosítás:

87654
Hörpintő István
1950.01.12.
99999999
NNN BÁMEXBUMFÉRT SE.
NNN Jóreménység SE.
Budapest
Területi
2012.06.07.22:22:11

A jelenlegi egyesület kijelenti, hogy az átigazoláshoz
o hozzájárul
o nem járul hozzá
A jelenlegi egyesület kijelenti, hogy a játékosnak az egyesülettel kötött szerződése
o van
o lejárt
o nincs
Az új egyesület igazolja, hogy az átigazolási díjat, ……….. Ft-ot a
o NB-s sakkegyletbe történő igazolás esetén a Magyar Sakkszövetségbe,
o területi sakkegyletbe történő igazolás esetén a …………………megyei
Sakkszövetségbe befizette ……….év …….hó…….napján.
Dátum:

-----------------------------------jelenlegi egyesület

----------------------------------törvényes képviselő, játékos

-----------------------új egyesület
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5. számú melléklet
Átigazolási lap
Kitölti a sakkozó és benyújtja a régi sportköréhez (tájékoztatás céljából)

.............................................Sakkszövetség

Régi egyesület nyilatkozata
Az ÁTIGAZOLÁS-hoz

ÁTIGAZOLÁSI LAP

hozzájárul

nem járul hozzá

A sakkozónak az egyesülettel kötött szerződése

A sakkozó adatai
Vezetéknév:.........................................................

van

lejárt

nincs

Kelt:...........................................(év, hó, nap)

.......
Utónév:................................................................

............................................
SE képviselőjének aláírása

.......
Születési

Az ÁTIGAZOLÁSI kérelem benyújtásának

hely:............................................................

időpontja:

Születési év...........hó.....................................

Kel:.............................................(év, hó, nap)

nap.....
KOMIR nyilvántartó

Az utolsó versenyzési nap időpontja:

száma:......................................

....................................................(év, hó, nap)

Jelenlegi egyesület neve:
.............................................................................
.......
Bajnoki osztály:

NB..............Területi

Az új egyesület, ahova a sakkozó az
átigazolását kéri:

Az ÁTIGAZOLÁSI kérelmet számítógépes

nyilvántartásba vettem.
.............................................................................
Kelt:............................................(év, hó, nap)
.......
.........................................
szövetségi képviselő
Kelt: 200........év..........................hó..........nap
........................ ........................
.................
.......
sakkozó aláírása szülő, törvényes képviselő
SE aláírás
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