A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG
SPORTEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYZATA
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Sporttörvény) 23. § (1) i),
alpontban írt kötelezettségnek eleget téve, a Sporttörvény I. fejezetében és a
215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése előírásaira tekintettel a
Magyar Sakkszövetség (továbbiakban: MSSZ) Alapszabályának, valamint a
Nemzetközi
Sakkszövetség
(továbbiakban:
FIDE)
szabályzatainak
rendelkezéseit figyelembe véve, az MSSZ Elnöksége az alábbi
Sportegészségügyi Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja:
1. §
A Sportegészségügyi Szabályzat hatálya kiterjed a Sporttörvény 1. § (3)
bekezdésében meghatározottak versenyzőkre, továbbá a Sporttörvény 15. § (1)
bekezdésében, valamint a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott
szervezetek (MSSZ tag, sportszervezetek) által kiírt, szervezett vagy
engedélyezett versenyeken, versenyrendszerben, gyermek- és ifjúsági, valamint
szabadidős- és diák versenyeken részt vevő sakkozókra, és a Sporttörvény 11/A.
§ (1) bekezdésében meghatározott sportszakemberekre, csapatvezetőkre,
hivatalosan megbízott kísérőkre és versenyszervezőkre.
2. §
A sportorvoslás szabályairól szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése alapján a sakkversenyzéshez sportorvosi engedély nem szükséges. A
versenyző sportorvosi vizsgálaton nem köteles részt venni.
Az előzőekre figyelemmel azonban a sakkozók, különös tekintettel a 18. év
alatti gyermek- és ifjúsági versenyzők egészségének és testi épségének
védelmére a külföldi rendezvényekre történő delegáláskor és a hazai
sakkrendezvényeken a következők figyelembevétele szükséges:
3. §
A külföldi versenyekre a MSSZ által delegált (nevezett) felnőtt, ifjúsági,
korcsoportos csapatok, továbbá az általa hivatalosan kiküldött játékosok és
szekundánsok minden oldalú baleseti- és egészségügyi biztosítását a
Szövetségnek kell biztosítani.

A megyei (területi) tagszervezetek, sportkörök, sportvállalkozások által történő
külföldi delegálások esetén a fenti biztosítási feladatok ezen szervezetek
kötelezettsége.
A külföldi versenyekre egyénileg nevező versenyzők, extra helyeken indulók
mindenoldalú baleseti- és egészségügyi biztosításukat alapvetően önállóan kell,
hogy rendezzék. Az egyénileg kiutazók esetenként a MSSZ (kiküldő szervezet)
ügyintézési segítségét írásban kérhetik, a konkrét biztosítási összeg MSSZ-be
történő egyidejű befizetésével/ átutalásával.

4. §
A sportörvény 68/A. § (1) előírása szerinti, a biztonsági fokozattal nem
rendelkező hazai sakkversenyek (rendezvények) lebonyolításáért a szervező,
illetve rendező szerv egyetemlegesen - felelős.
Az értékszámszerző (minősítő), a diák- és hallgatói, a szabadidős versenyek,
valamint a sakkot népszerűsítő rendezvények szervezőinek és rendezőinek a
Versenykiírásban a következőket kell rögzíteni, illetve azt a verseny, rendezvény
kezdete előtt a helyszínen (általában a technikai értekezleten) közzé kell tenni:
(1) A verseny helyszínén (annak közelében) elérhető egészségügyi szervezet
(kórház, rendelőintézet) nevét, helyét, elérhetőségét, ügyeleti ágazatait és
fogadási időrendjét,
(2) A verseny helyszínén a rendezők, csapatvezetők, kísérő és szülők között
folyamatosan ott tartózkodó - személyisége felfedéséhez hozzájáruló orvos (szakképzett életmentő, baleseti segítségnyújtó) megnevezését
(bemutatását),
(3) A verseny helyszínének elhagyási rendjét, útvonalát vis maior (világítási
zavar, tűz, elemi csapás, katasztrófa) esetén,
(4) Szükségi esetekre, a helyi mentők hívásának, elérhetőségének (Tel. szám)
ismertetését,
(5) A verseny helyszínén lévő baleseti forrást képező tárgyak (tornatermi
berendezések, kulturális célú termek berendezései) használati tilalmát,
illetve épsége védésének szabályait (mindent a szemnek, semmit a
kéznek), szükség és lehetőség esetén ezen eszközök és berendezési
tárgyak elzárásának, eltávolításának lehetőségét,
(6) A verseny (rendezvény) mellékhelyiségei konkrét helyét, higiéniai
tisztasági állapota romlásának esetére, a rendezők felé történő jelzés
rendjét,

(7) A fordulókon (játékidőkön) túli sportolási (fürdési) lehetőségek
helyszínének, tárgyi feltételeinek igénybevételi lehetőségének
ismertetése. A csapatvezető, a megbízott kísérő (a szülő) figyelmének
felhívását az ügyeleti rend fenntartásának szükségességére,
célszerűségére és a balesetek megelőzésének lehetőségére,
5. §
Az egészség és higiénia állapot megóvása érdekében a szervezőknek
rendezőknek folyamatosan biztosítani kell a szállásokon a melegvíz-ellátást, az
étkezési helyek, a versenyhelyszín (különös figyelemmel a versenyterem)
FIDE/MSSZ szabályzatokban előírt hőmérsékletet (minimum 18 C. fokot), a
szellőztetési, valamint kellő világítási/árnyékolási lehetőségeket, az egészségmegőrző higiéniai állapotokat és a rendszeres tisztálkodási körülményeket.

6. §
Hatályba lépés
5. (1) Jelen Szabályzat 2017. február 16. napján lép hatályba.
5. (2) A Szabályzatot az MSSZ a honlapján közzéteszi.

