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Közgyűlési határozat alapján 2010-ben felnőtt (1991-ben és és előtte született) versenyzők éves 
MVSZ díja: 9.000,-Ft; ifjúsági (1992-1997 között született) versenyzők éves MVSZ díja: 3.000,-Ft. 
1998-ban és azután született versenyzők díjfizetésre nem kötelezettek, de a versenyengedély 
kérőlap kitöltése és a szövetségi irodába történő leadása számukra is kötelező. 

 
Felhívjük az egyesületek szíves figyelmét, hogy az egyesületi versenyzők részére szövetségi bélyeg 
csak azon a versenyzők részére adható ki, akiknek - kitöltött, aláírt, lepecsételt - 2010. évi 
versenyengedély kérőlapját eljuttatják a szövetségi irodába. 
 
A jelenleg hatályos Sporttörvény rendelkezése szerint a verseny-, illetve 
bajnoki rendszerben csak azok a sportolók indulhatnak a szakszövetségek által jóváhagyott 
versenyeken és bajnokságokon, akik Versenyengedéllyel rendelkeznek. A Magyar Vitorlás 
Szövetség 2010 évben Versenyengedéllyel rendelkezőnek tekinti azt a sportolót,  akinek az 
egyesülete  a 2010. évi Versenyengedély kérőlap egyidejű leadásával - a versenyző életkorától 
függő - 2010. évi MVSZ bélyeget vásárol, illetve a díjfizetésre nem kötelezett (1998-ban és azután 
született) versenyzők esetében, akinek a 2010. évi Versenyengedély kérőlapja a szövetségi irodában 
leadásra került. 
  
 
A zavartalan versenyévad lebonyolítása érdekében kérjük a tagegyesületeket, hogy a 
2010. évi Versenyengedély kérőlapot a már leigazolt és versenyezni szándékozó versenyzők 
esetében 2010. március 1-től kezdődően  legkésőbb 2010. április 15-ig, kitöltve, aláírva és az 
egyesület által is láttamozva és lepecsételve a szövetségi irodába leadni és részükre az MVSZ 
tagbélyeget megvásárolni szíveskedjenek. (Az évad folyamán leigazolásra kerülő és versenyezni 
szándékozó versenyzők Versenyengedély kérőlapját és MVSZ bélyeg vásárlását a leigazolással 
egyidejűleg kérjük intézni.) 
Kérjük az egyesületeket, hogy az MVSZ tagdíj és bélyegek befizetését egyesületenként egy kijelölt 
személy végezze, s egyben tájékoztatjuk a tagegyesületeket, hogy a tagdíjak és szövetségi bélyegek 
után csak egyesületek részére kiállított számlát tudunk kibocsátani. Felhívjuk az érdekeltek szíves 
figyelmét, hogy a hatályos előírások szerint egy sportoló részére csak egy versenyengedély adható 
ki az adott sportágban, tehát ha a sportoló több  egyesületnél is rendelkezik tagsággal, csak az egyik 
színeiben versenyezhet. Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve a 2010 évben a vitorlázás 
sportágban Versenyengedéllyel rendelkező versenyzőknek a 2010. évi Versenyengedélyen 
feltüntetett személyi adatait (kivéve levelezési címét)  2010. december 31-i állapot szerint 
eljuttatjuk az állami sportinformációs rendszer számára. A 2010. évi Versenyengedély kérőlap 
másolható, az MVSZ honlapjáról letölthető, illetve a szövetségi irodában kapható. 
  


