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Magyar Kick-box Szövetség 

A sportolók igazolása és átigazolása 
 

 

   Ez a szabályzat a Magyar Kick-box Szövetségen belül  a kick-box 

sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók igazolásáról és 

átigazolásáról rendelkezik. 

 

   A szabályzat hatálya a Magyar Kick-box Szövetséghez csatlakozott 

klubokra, sportegyesületekre, az általuk foglalkoztatott sportolókra terjed 

ki. 

 
 

1. A sportolók igazolása 

 

A, Alapelvek 

 

- A Magyar Kick-box Szövetséghez (továbbiakban: Szövetség) való csatlakozás az éves tagdíj 

vagy a regisztrációs díj befizetésével történik.    

 

- E klubok, sportegyesületek sportolóikat leigazolhatják. 

 

- A Szövetség versenyein való indulás külön szabálykönyvben szabályozott feltételei közül az 

egyik a sportoló WAKO sportkönyvébe bejegyzett regisztrálási szám megléte, mely jelzi, hogy 

a sportoló leigazolt versenyző. 

 

- Regisztrálási szám nélkül 2000. január 1-től a sportoló a Szövetség versenyein nem indulhat. 

 

- A regisztrált sportolóról a Szövetség nyilvántartást vezet. 

 

- A nyilvántartásba vételt és a regisztrálást a sportoló és az őt foglalkoztató sportegyesüle t 

együttes kérelmére a Szövetség minősítési és igazoló bizottsága végzi. 

 

 

B, Az igazoló bizottság vezetője:  Balázs Imre, 1195 Budapest, Árpád u. 14. 

Tel.: 06-20-914-3417 

  06-1-282-8632 

 

C, Az igazolással (regisztrálási szám kiadásával) foglalkozó személyek: 

 

 

   körzet    felelős személy    kiadott regisztrálási szám 

            minta 

1. Budapest és környéke  Balázs Imre   Bp. 2000/001 

2. Esztergom és környéke  Zrínyi Miklós   Kom. 2000/001 

3. Békéscsaba és környéke  Gregor László   Bék. 2000/001 

4. Szeged és környéke  Feketéné Németh Erika Cso. 2000/001 

5. Az ország többi része  Balázs Imre   Orsz. 2000/001 
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D, Az igazolás menete: 

 

1.  A mellékletben szereplő „Nyilvántartó lap igazoláshoz” kitöltése. 

2.  A lap aláírása a sportoló, az SE képviselője és kiskorú esetén a szülő által. 

3.  2 db fél évnél nem régebbi fénykép csatolása (1 fénykép a lapra ragasztandó, 1 

fénykép a WAKO sportkönyvbe kell). 

4.  A kitöltött lap eljuttatása az igazolással foglalkozó személyhez az igazolás 

(regisztrálási szám kiadása) végett. 

5.  Az igazolt sportoló nyilvántartó lapjának irattározása körzetenként. 

6.  A sportoló WAKO sportkönyvének kiállítása. 

7.  A kiadott regisztrálási számot a sportoló WAKO sportkönyvébe a 

„REGISTRATION  No.” sorba be kell írni. 

8.  Az igazolási díj 1.000 Ft (a leigazolást végző személynek fizetendő). 

 

E, Egyebek 

 

 1. Törlés s nyilvántartásból: 

A nyilvántartásból törölni kell a sportolót, ha 

 - meghalt, 

 - külföldre települt. 

 2. Pótlás: 

Az elvesztett, megsemmisült vagy megrongálódott sportkönyv helyett újat a sportoló és 

az egyesület együttes kérelmére az igazolási bizottság a nyilvántartás adatainak 

felhasználásával állít ki. 

3. Változás az adatokban: 

A sportoló adataiban történt bármilyen változást (övfokozat, lakcím, stb.) a minősítési  

és igazoló bizottságnak haladéktalanul jelenteni kell. 

 

2. A sportolók átigazolása 

 

A, Alapelvek 
 

- Átigazolás: az igazolt versenyző az adott egyesületből távozik és más egyesületben folytatja 

versenyzői pályafutását. 

 

- Átigazolás lehetséges, ha: 

a,   a versenyző működő sportegyesületből távozik. 

b, az adott egyesület vagy az egyesület kick-box szakosztálya jogutód nélkül 

megszűnik. 

 

- Átigazolási díj: 

a, Az átadó és az átvevő sportegyesület megállapodhat átigazolási díjban, ha az 

átigazolásban érintett versenyző: 

- felnőtt korosztályban „Nemzetközi sportoló” vagy „I. osztályú sportoló” minősítéssel 

rendelkezik. 

- junior korosztályban „Kiváló ifjúsági sportoló” vagy „Aranyjelvényes ifjúsági 

sportoló” minősítéssel rendelkezik. 

- ifjúsági korosztályban „Aranyjelvényes ifjúsági sportoló” minősítéssel rendelkezik. 

 

b, Az átigazolási díjat az átvevő sportegyesület fizeti az átadó sportegyesületnek. 
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- Engedélyeztetés: 

Felnőtt válogatott sportolók esetében az átigazolást engedélyeztetni kell a Szövetség 

elnökségével. 

 

- Kivárási idő: 

Kivárási időre kényszerül a versenyző, ha: 

- ha az átadó sportegyesület nem járul hozzá a versenyző átigazolásához. 

- az átadó és az átvevő sportegyesület nem tud megegyezni az átigazolási díjról. 

- a Szövetség elnöksége az átigazolás ügyében így dönt. 

 

   A kivárási idő hosszát a Szövetség elnöksége határozza meg. A kivárási idő alatt a 

versenyző versenyen nem indulhat. A kivárási idő letelte után a versenyző szabad listára 

kerül. 

 

- Szabad lista: 

 Szabad listára kerülhet és szabadon átigazolható a versenyző, ha:  

 - egyesülete vagy szakosztálya jogutód nélkül megszűnt. 

 - az átigazolást megelőző 1 évben nem versenyzett. 

 - az átigazolást megelőző 1 évben minősítésbe beszámítható eredményt nem ért el. 

 - kiszabott kivárási ideje letelt. 

 

B, Az átigazolás menete: 

 

1.  A mellékletben szereplő „Nyilvántartó lap átigazoláshoz” kitöltése. 

2.  A lap aláírása a sportoló, az átadó és átvevő SE képviselője, kiskorú esetén a szülő 

által. 

3.  A kitöltött lap eljuttatása az átigazolással foglalkozó személyhez az adminisztráció 

végett. 

4.  Az átigazolt sportoló nyilvántartó lapjának esetleges elnökségi engedélyeztetése. 

5.  A sportoló és egyesületének értesítése az elnökség döntéséről vagy az átigazolás 

megtörténtéről. 

6.  Az átigazolt sportoló nyilvántartó lapjának irattározása. 

7.  Az átigazolás adminisztrációs díja: 1.000 Ft. 

8.  Az átigazolást a versenyző WAKO sportkönyvébe a „MEMBER OF 

CLUB/SCHOOL” oldalon is be kell jegyezni (a klub elvégezheti). 

 

 

 

C, Az átigazolási bizottság:   Balázs Imre, 1195 Budapest, Árpád u. 14. 

Tel.: 06-20-914-3417 

        06-1-282-8632 

 

 

 

3. A szabályzatok életbe lépése: 

 
1 .Az igazolási és átigazolási szabályzat 2000. január 1-i hatállyal lép életbe. 

2. A Magyar Kick-box Karate Szövetség határozata a sportolók igazolásáról és átigazolásáról 

(kelt: 1992. január 1.) hatályát veszti. 



3. Jelen szabályzatokban foglaltak a Magyar Kick-box Szövetség tagjai és szervei részére 

kötelezőek, értelmezésük a Magyar Kick-box Szövetség elnökségének hatáskörébe tartoznak. 


