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A sportról $2616 2004. éVi I. torvény (a továbbiakban: Stv.) 23.§-énak (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ ) elnöksége az MSBSZ
versenyszabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint állapítja meg:

1.§ A Szabályzat személyi és tárgyi hatálya
1) A Szabályzat hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, akik amatőr vagy hivatásos
sportolóként az MSBSZ által kiirt, engedélyezett vagy szervezett versenyeken vesznek részt (a
továbbiakban: versenyszerű sportolók).
2) A Szabályzat hatálya kiterjed az MSBSZ alapszabályában meghatározott sporttevékenységet
végző sportszervezetekre (szakosztályokra), versenyrendezőkre és a fegyelmi szabályzatban
meghatározott sportszakemberekre.

2.§ A versenyen való részvétel
1) Részvétel
Az MSBSZ versenynaptárában szereplő versenyeken mindenki részt vehet, aki érvényes
verseny és
• felnőtt korosztály esetében 12 hónapnál,
• Grooms, Kids, Rookie, Junior korosztály esetében 6 hónapnál nem régebbi
sportorvosi engedéllyel rendelkezik, a nevezési határidő végéig nevez, valamint a
nevezési díjat beﬁzeti.
2) Kategóriák:
(1) amatőr
A versenyző nincs leigazolva az MSBSZ egy tagszervezetéhez sem
(2) versenengedéllyel rendelkező
MSBSZ tagszervezethez igazolt versenyző
3) Korcsoportok:
• Grooms
9 éves és fiatalabb (2011 )
• Kids
10-11-12 évesek (2008 – 2010)
• Rookie
13-14-15 évesek (2005 – 2007)
• Junior
16-17-18 évesek (2002 – 2004)
• Felnőtt
19 éves és felett (1981 – 2001)
• Senior
40 éves és felett (
- 1980)
A kategóriákon belül külön- külön kell a fiú és lány, illetve férfi és a női versenyt rendezni.
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4) Versenyrendszerek:
(1) Magyar bajnokság
• Hazai, vagy határon túli síterepen, havas körülmények között megrendezett
egy alkalmas verseny. Valamennyi regisztrált szakág és versenyszám
lehetséges. Valamennyi korcsoport részt vehet rajta
• Különböző szakágaknak lehet különböző időpontban és különböző helyszínen
rendezett Magyar Bajnokságot szervezni.
• A Magyar Bajnokságban külön kerülnek értékelésre a különböző korosztályok
• Magyar Bajnokot csak akkor lehet hirdetni, ha az adott versenyszámban és
korosztályban legalább 4 induló nevezett és indult el a versenyen. Kevesebb
versenyző esetén az a versenyszám csak kupafutamnak értékelhető,
amennyiben a verseny előzetesen meghirdetve is része a kupasorozatnak

(2) Magyar kupafutam
• Havas kupafutamok
Hazai, vagy határon túli síterepen, havas körülmények között megrendezett
versenyek. Valamennyi regisztrált szakág és versenyszám lehetséges.
Valamennyi korcsoport részt vehet rajta
• Műanyagpályás kupafutamok
Hazai, mesterségesen kialakított műanyag borítású pályán lebonyolított
versenyek. A korlátozott lehetőségek miatt csak egyszerű szlalom és
slopestyle versenyszám bonyolítható le. Csak U10 és U14 es korcsoport
indulhat a versenyeken
• Kupasorozaton csak olyan versenyző értékelhető, aki a kiírás legalább 2
versenyén részt vett
(3) MSBSZ által engedélyezett verseny
• minden olyan verseny, ami nem kupafutam, viszont az MSBSZ által
engedélyezett és az MSBSZ versenynaptárában szerepel
Magyar Bajnokságot és Magyar Kupasororozatot csak és kizárólag a Magyar Snowboard Szövetség
hirdethet.

5) Versenyszámok:
(1) Alpesi számok
• Parallel Slalom (PSL)
• Parallel Óriásműlesiklás (PGS)
• Slalom (SL)
• Óriásműlesiklás (GS)
(2) Freestyle (szabadstílus) számok
• Félcső (HP)
• Big Air (BA)
• Slopestyle (SS)
• Boardercross (BX)
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(3) Freeride
(4) Downhill (DH)

6) Nevezési díj:
A nevezési díjat az aktuális verseny szervezője állapítja meg saját belátása szerint, de
maximum 5000 Ft, vagy külföldön rendezett verseny esetében az ennek megfelelő euró
értékben személyenként és versenyszámomként a versenyrendezés által megállapított
maximum 5000Ft.
7) Versenyengedély:
•

•
•
•

A versenyengedély a versenyzőnek az MSBSZ által évente kiállított az Stv- ben
meghatározott feltételeknek megfelelő, a versenyrendszerben, illetve a versenyeken
való részvételre jogosító sportolói igazolvány.
A rajtengedély az egy versenyre szóló versenyengedély.
A versenyengedélyre és rajtengedélyre vonatkozó részletes szabályokat az MSBSZ
Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzata tartalmazza.
Versenyengedély vagy rajtengedély nélkül az MSBSZ által szervezett vagy
engedélyezett versenyen nevezést elfogadni nem lehet.

3.§ Versenyrendezés
8) Versenyrendezők
Versenyrendező lehet:
• MSBSZ
• Az MSBSZ tagszervezete
• Külső, a sportághoz kötődő vállalkozás
9) Versenykiírás
(1) A verseny szervezője és/vagy rendezője köteles a verseny napját megelőzően
legalább 30 nappal verseny kiírást készíteni és az MSBSZ-el elfogadtatni. A
versenykiírásnak az adott versenyre vonatkozó minden információt tartalmazni kell A
versenykiírást az MSBSZ honlapján meg kell jeleníteni és a tagszervezeteknek
megküldeni.
(2) A versenykiírásnak különösen tartalmazni kell:
• a verseny célját
• a verseny időpontját és helyét,
• a verseny támogatóit
• a nevezési határidőt,
• a megrendezésre kerülő versenyszámokat, (Lásd Versenyszabályzat)
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•
•
•
•
•
•

a nevezési díj összegét, (Lásd Versenyszabályzat)
a versenyigazgató és a főbíró személyét,
a díjazást,
a versenyre vonatkozó főbb szabályokat,
a sportoló biztosításának módját, kötelezettségét,
az orvosi ellátás módját.

10) A versenyrendezési szabályok
(1) A versenyrendezőnek versenyrendezési szándékát legkésőbb folyó év szeptember
15-éig be kell jelentenie az MSBSZ-nek.
(2) A versenyrendezési szándék bejelentésének minimális tartalmi követelményei:
• A rendezvény neve
• A rendezvény helyszíne (ország, város, utca, házszám vagy hegy, lejtő stb)
• A rendezvény időpontja (év, hónap, nap)
• A rendezvényen megrendezésre kerülő versenyszámok (pl: BA, PGS, SBX)
• A rendezvény szervezőinek neve és elérhetőségei (e-mail, telefon)
(3) A rendezvény az elnökség döntése alapján felkerül az MSBSZ aktuális évi
versenynaptárjára, honlapjára és egyéb fórumaira.
(4) A Rendezvény részletes tervét folyó év október 15-éig kell az MSBSZ részére leadni,
mely tartalmazza a
• A pontos versenyprogramot (versenyek időbeli ütemezése óra, percre
lebontva)
• verseny terület kialakítása (freestyle elemek, pályatűzés, snowboard cross
pálya, lezárások stb.)
• edzés időpontok (esetleges edzés lehetőségek)
• pályanézés (alpin, snowboard cross), bemelegítés (freestyle)
• riders meeting (versenyzők eligazítása)
• zsűritagok nevei/ lebonyolítási formák/ pénzdíj (ha van)
• verseny ütemezése (kvalifikáció, döntők)
• eredményhirdetés
• Az érintett pályaszakaszok meghatározását
• A verseny emberi erőforrás (rendezők, bírók, technikai delegált,
versenyszervező stb.) és eszköz igényét (freestyle elemek, kapuk, pálya
kialakításhoz szükséges eszközök, rajt gép, időmérő, pálya lezárás, stb.)
• A rendezvény PR hátterét (média megjelenések, kapcsolat felvétel a
sportolókkal, stb.)
• A rendezvény pénzügyi hátterét (támogatók, önerő, támogatási igény az
MSBSZ részéről)
(5) A Rendezvény részletes tervének elfogadása után aláírásra kerül az MSBSZ és a
versenyrendező közötti Versenyrendezési szerződés, melyben meghatározásra
kerülnek az MSBSZ és a versenyrendező felelősségei és vállalt kötelezettségei.
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(6) A versenyt megelőzően a versenyrendező köteles folyamatosan informálni az MSBSZt a verseny megrendezését érintő kérdésekről. Így pl az aktuális helyzetről és
lehetőségekről (hóviszonyok, esetleges nehézségek, változás a versenyprogramban).
(7) A versenyrendezési szerződésben meghatározott időpontban és összegben a
versenyrendező Magyar Kupa és a Magyar Bajnokság esetén kauciót fizet az MSBSZnek, amit a verseny lezárását követő hiánytalan adatszolgáltatás és elszámolás után
(verseny eredmények, versenyzők adatai, elérhetőségei) kap vissza. A kaució
mértéke 50.000 Ft – azaz ötvenezer forint.
(8) Az MSBSZ a Versenyrendezési szerződésben foglaltak alapján támogatja a versenyt
mind emberi erőforrás, mind eszközigény, mind pénzügyi értelemben.
(9) Az MSBSZ a Magyar Kupa sorozatban szereplő versenyekre (Magyar Kupa futamok,
Magyar Bajnokság) köteles egy általa megbízott technikai delegáltat (továbbiakban
TD) küldeni.

(10) A TD feladatai:
• Ellenőrzi, hogy a versenyrendező a Versenyrendezési szerződésben és a
Rendezvény részletestervében foglaltak alapján járt e el,
• A kialakított verseny területet, pályákat átveszi (freestyle, alpin, snowboard
cross),
• A versenyszabályzatot az előírásoknak megfelelően betartatja.
• Versenyek előtt megtartja a riders meetinget (versenyzők eligazítása a
rajtban), vagy megbizonyosodik afelől, hogy a rendezők gondoskodnak a
riders meeting lebonyolításáról
• A verseny során kialakult bármilyen vitás helyzetben főbírói jogosultsága van.
Ezen jogkörében a pályabírók, pontozó bírók segítségét igénybe véve, a TD
hozza meg a végső döntést óvások esetén.
(11) Az MSBSZ és a versenyrendező közösen fizetik a TD és a freestyle pontozó bírók
költségeit (napidíj/szállás/benzinpénz) előre meghatározott arányban, a
Versenyrendezési szerződésben foglaltak alapján.
(12) Az MSBSZ és a versenyrendező a magyar válogatott tagjai számára térítésmentes
pálya bérletet biztosít, amelynek költségeit előre meghatározott arányban, a
Versenyrendezési szerződésben foglaltak alapján fizetik.
(13) A versenyrendező gondoskodik a versenyt követő eredményhirdetésről, melynek
nem kell közvetlenül a versenyt követően lennie, de a Rendezvény részletes tervében
meg kell határozni annak pontos időpontját és helyszínét.
(14) A versenyrendező köteles a az MSBSZ által meghatározott módon (excell/pdf) teljes
körű adatszolgáltatást tenni (verseny eredmények, versenyzők adatai, elérhetőségei). A
versenyrendező az adatszolgáltatási kötelezettségének a verseny lezárulását követő 5
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munkanapon belül köteles eleget tenni. Ennek elmulasztása esetén a kaució összegének
felét, a 8 munkanapon túli adatszolgáltatás esetén pedig a kaució teljes összege az
MSBSZ-t illeti. Amennyiben a versenyrendező a versenyrendezési szerződés alapján az
MSBSZ-től pénzbeli támogatást is kap a versenyrendezéshez, az adatszolgáltatás
elmaradása a támogatás részben vagy egészben történő megvonását eredményezi.

11) Az MSBSZ kötelezettségei

Az MSBSZ a mindenkori költségvetése függvényében támogatja a szerződött versenyt mind
pénzügyi, mind marketing csatornákon, előre egyeztetve a pénzügyi tervek alapján
(1) A versenyek pénzügyi támogatása a mindenkori versenytámogatási rendszer alapján
történik.
(2) A szerződött versenyszervező megjelenését az MSBSZ biztosítja az éves hivatalos
versenynaptárában, és az összes elektronikus, illetve nyomtatott
sajtóban/szaksajtóban.
(3) Az MSBSZ vállalja, hogy a hozzá beérkező, versenyeket érintő kérdésekben az
intézkedésre jogosult szervhez, személyhez irányítja az érdeklődőket.
(4) Az MSBSZ rendelkezik, és rendelkezésre bocsátja a mindenkori előző évi ranglistát, ami
feltétele a helyes rajtlistának és a verseny szabályszerű lebonyolításának.
(5) Az MSBSZ szakmai megbízottja – TD - előzetesen is egyeztet, illetve segítséget nyújt a
pályakialakításban és a verseny lebonyolításában.
(6) Az MSBSZ szakmai megbízottja – TD - a kialakított verseny területet, pályákat átveszi
(freestyle, alpin, snowboard cross), a versenyszabályzatot az előírásoknak megfelelően
betartatja.
(7) A riders meetinget, azaz a versenyzők verseny előtti eligazítását, a
TD/versenyszervezők/versenyigazgató egyaránt megtarthatja, megállapodástól
függően, de kötelező érvénnyel.
(8) Az MSBSZ minden rendelkezésére álló módon mozgósítja a versenyzőket, az adott
rendezvényre.
(9) Az MSBSZ biztosítja a nemzetközi szövetséghez illeszkedő szabályrendszert, ami
alapján lebonyolíthatóak a Magyar Kupa futamok, egyéb versenyek és a Magyar
Bajnokság.
(10) Az MSBSZ biztosítja a hivatalos, MSBSZ által elfogadott, jogosultsággal rendelkező
főbírók, TD-k, illetve freestyle pontozó bírók listáját és elérhetőségeit.
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(11) A rajtengedély helyszínen történő megszerzésének feltételeit (orvosi vizsgálat,
Biztosítás stb)

12) Versenyrendező kötelezettségei
(1) A versenyrendezőnek az Általános versenyrendezési feltételekben foglaltak szerint:
• Be kell jelentenie a versenyrendezési szándékát
• Le kell adnia a rendezvény részletes tervét
• Alá kell írnia Versenyrendezési szerződést
• Be kell fizetnie a Magyar Kupa és a Magyar Bajnokság esetén a kauciót
(2) Egyeztet a verseny programját illetően a szövetségi referenssel (előzetesen a
versenynaptár tervezésekor, majd a Rendezvény részletes tervének leadása előtt, és
később, a verseny előtt 1 héttel), de a verseny megrendezését érintő kérdésekben
folyamatosan informálja az MSBSZ-t,
(3) A marketing kiadványaiban fel kell tüntetnie
• az MSBSZ emblémáját (Magyar Snowboard Szövetség hivatalos
Kupafutama/versenye/Országos Bajnoksága) a verseny pozíciójától függően
• biztosítja az MSBSZ és partnerei megjelenését, az előre egyeztetett módon
(MSBSZ fő/kiemelt támogatói)
(4) Előzetesen egyeztet az MSBSZ-el a verseny fő és társ szponzorjainak személyét illetően.
(5) Biztosítja, hogy a versenyrendezés az MSBSZ technikai és versenyszabályzatának
megfelel.
(6) Biztosítja, hogy a versenyszabályok, versenyszerződés, illetve az előzetes technikai
megbeszélések szerint alakítja ki a pályát, verseny területet.
(7) Egyezteti az MSBSZ-el a díjkiosztó programját és helyszínét.
(8) Versenyszerződés szerint biztosítja a TD és freestyle pontozó bírók költségeit.
Freestyle pontozó bíró
• napidíj a freestyle számok napjaira
• szállás félpanzióval, annyi éjszakára, ahány napon freestyle versenynap van
• liftjegy ingyenesen a freestyle számok napjaira
• közlekedési ktg: NAV mindenkori hivatalos üzemanyag költség norma (BP-től
mért távolság, oda-vissza)
TD/Főbíró
• napidíj minden versenynapra + 1 napra,
• szállás félpanzióval, versenynapok száma + 1 éjszakára
• liftjegy ingyenesen versenynapok száma + 1 napra
• közlekedési ktg: NAV mindenkori hivatalos üzemanyag költség norma (BP-től
mért távolság oda-vissza)
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(9) A versenyzők számára a nevezési díj fejében kedvezményes bérletet biztosít.
(10) Adatot szolgáltat a szabályzat 2.§ (14) bekezdése szerint.

4.§ A fegyelmezés
1) A versenyen elkövetett fegyelmi Vétségeket az MSBSZ fegyelmi Bizottsága Vizsgálja ki.
2) A fegyelmi eljárás és a döntések meghozatala az MSBSZ Fegyelmi Szabályzata alapján
történik.

5.§ A versenyszabályzat egyéb rendelkezései
1) Versenyszámok szabályai (1. sz. melléklet)

6.§ Záró rendelkezések
1)
2)
3)
4)

Ezen szabályzatot az MSBSZ elnöksége 2019.09.16. napján fogadta el.
Jelen szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.
E Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg az MSBSZ e tárgyban korábban kiadott
szabályzata, intézkedése hatályát veszti.

Budapest, 2019. szeptember 25.

Bordács Miklós
Ügyvezető elnök
Magyar Snowboard Szövetség
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