A MAGYAR SZINKRONÚSZÓ SZÖVETSÉG
VERSENYSZABÁLYZATA
A jelen versenyszabályzat, a Magyar Szinkronúszó Szövetség versenyrendszer keretében
folytatott sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai tevékenységekre
vonatkozó előírásokat tartalmazza, amely a Magyar Szinkronúszó Szövetség
versenyrendszerében
résztvevő
szinkronúszó
sportolókra,
sportszakemberekre,
sportszervezetekre és versenybírókra alkalmazandó. Jelen szabályzatot az MSZÚSZ
Elnöksége 99/2016. november 14. számú határozattal fogadta el és 2016. november 15.
napjától hatályos.

1.§
Általános fogalmak
1. Szinkronúszó sportoló az a természetes személy, aki szinkronúszó sporttevékenységet
végez.
2. Versenyszerűen sporttevékenységet végző szinkronúszó sportoló az a természetes
személy, aki az MSZÚSZ vagy valamely tagszervezete által kiírt, szervezett és az
MSZÚSZ versenynaptárába nyilvántartásba vett versenyen, vagy versenyrendszerben
részt vesz és a versenyzéshez szükséges feltételekkel rendelkezik.
3. A magyar szinkronúszó sport versenyrendszere, a FINA, és az MSZÚSZ által
meghatározott szabályok szerint Magyarországon szervezett és lebonyolított
szinkronúszó versenyek összessége (a MSZÚSZ Elnöksége jóváhagyásával a szabályzat
lehetővé teszi, hogy a Magyar Országos Bajnokság külföldön kerüljön megrendezésre).
4. A szinkronúszósport versenyrendszerébe tartozik minden, a sportág sajátosságait,
jellegét, magában hordozó versenyszerű tevékenység.
5. A szinkronúszó sportverseny: a FINA által meghatározott szabályok szerint szervezett
és lebonyolított, valamint a versenyszabályzatban meghatározottak alapjána FINA
szabályoktól részben eltérő előírások szerint szervezett és lebonyolított, szinkronúszó
sportteljesítményt mérő sportrendezvény, amelyet az MSZÚSZ az aktuális éves
versenynaptárába nyilvántartásba vett.
6. Szinkronúszó tagsági könyv: a szinkronúszó személyi adatait, és a szinkronúszó
versenyen, versenyrendszerben való részvételhez szükséges alapadatokat tartalmazó
fényképes okmány, mely akkor minősül érvényesnek, ha abban szerepel a sportoló adott
sportszervezethez tartozó leigazolásának ténye, továbbá az érvényes sportorvosi
engedély.
7. Versenyengedély: az adott szinkronúszó versenyen vagy versenyrendszerben való
részvételhez szükséges engedély.
8. Kölcsönadás: Egyesületek megállapodhatnak abban, hogy versenyzőiket egymásnak
kölcsönadják. A kölcsönadásra az átigazolási időszakban kerülhet sor és minimálisan egy
évre vonatkozik. A kölcsönadási jogviszony időszaka alatt a szinkronúszó versenyző a
kölcsönvevő egyesület színeiben versenyez.
2.§
A versenyszabályzat célja
(1) A

jelen

versenyszabályzat

célja,

a

hazai

rendezésű

szinkronúszó

versenyek

megrendezésének és lebonyolításának szabályozása.
(2) A versenyszabályzat célja különösen:
1. elősegítse a szinkronúszó versenyek megrendezését, lebonyolítását,
2. védje a versenyek szervezésében, irányításában résztvállalók illetve a versenyen
résztvevők jogait,
3. óvja és szabályozza a szinkronúszó sportág rendjét, tisztaságát,
4. ösztönözze a fair play szabályainak betartását,
5. előmozdítsa a sportág eredményességét,
1. elősegítse az eredményes utánpótlás nevelést,
6. elősegítse a korosztályos válogatottak nemzetközi versenyekre való felkészülését,
2. lehetőséget teremtsen a hazai para-szinkronúszó sport megszervezésére,
versenyrendszerének kialakítására; lehetőséget biztosítson, ezáltal ellenőrzése alá
vonja a hazai szinkronúszás tömegsport jellegű működését.
3.§
A versenyszabályzat hatálya
(1) A mindenkori érvényben lévő versenyszabályzatot kell alkalmazni a MSZÚSZ és
tagszervezetei által megrendezett hazai és hazai rendezésű nemzetközi versenyek
kiírására, megrendezésére, lebonyolítására.
(2) A versenyszabályzatot alkalmazni kell:
1. a MSZÚSZ - re és szervezeti egységeire;
2. a MSZÚSZ és szervezeti egységei által választott, általuk kinevezett tagjaira, és a
szinkronúszás területén minden hivatalos tisztséget viselő, vagy megbízást teljesítő
személyre;
3. a MSZÚSZ tagjaként a versenyeken résztvevő sportszervezetre;
4. a MSZÚSZ tagszervezeteinél működőkre, választott és kinevezett vezetőkre,
szinkronúszó sportolókra és a versenyen résztvevő szakmai, technikai,
személyzetre;
5. a MSZÚSZ és tagszervezeteinek versenybíróira;
6. a verseny megrendezésében, lebonyolításában részt vevő valamennyi
közreműködőre,
7. a versenyekre benevezett szinkronúszó sportolókra függetlenül nemzetiségüktől
(3) A Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 2004. évi I. tv. (továbbiakban:
Sporttörvény vagy Stv.), a FINA szabályzatai, rendelkezései, az MSZÚSZ hatályos
Alapszabálya, illetve egyéb Szabályzatai és a Fair Play elve szerint kell eljárni.
(4) A Versenyszabályzatot az MSZÚSZ Elnöksége határozattal fogadja el és lépteti hatályba.
A Versenyszabályzat kizárólag a jövőre nézve tartalmazhat rendelkezéseket. A
versenyszabályzat visszaható hatállyal történő alkalmazása tilos.
(5) A versenyszabályzatot és mellékleteit a FINA szabályváltozások esetén- és annak
előírásai szerint szükséges aktualizálni. A versenyszabályzatot minden szabályváltozást
követő év szeptember 1. napjáig a FINA szabályváltozásaira tekintettel felül kell vizsgálni.
Az aktualizált versenyszabályzatot az érvénybe lépés előtt, legalább 30 nappal közzé kell
tenni az MSZUSZ honlapján.
4.§.
A szinkronúszó sportoló köteleségei

(1) A szinkronúszó sportoló köteles:
1. a tisztességes játék (fair play) elvei szerint folytatni a versenyekre való
felkészülését és mindezt szem előtt tartva versenyezni;
2. a mindenkori sportolói etikai normákat betartva versenyezni;
3. a külön jogszabályban meghatározott sportorvosi alkalmassági vizsgálatokon
részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés);
4. a hazai és nemzetközi versenyen a versenyszabályokat, valamint a sportággal
kapcsolatos egyéb szabályzatokat betartani;
5. a sporttevékenysége során tanusított magatartások esetében figyelemmel lenni
sportszervezetének és az MSZÚSZ érdekeire;
6. betartani a külön jogszabályban meghatározott tiltott teljesítményfokozó szerek,
készítmények és módszerek tilalmát;
7. alávetni magát a doppingellenőrzéseknek akár versenyen, akár versenyen kivüli
időszakban
(2) A szinkronúszó sportoló köteles alávetni magát annak, ha a doppingvizsgálat vizsgálati
eredménye pozitív vagy doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás tanúsít, valamint
a doppingeljárás eredményeként meghozott jogerős doppingbüntetést szabnak ki rá,
akkor nevének megjelölésével a doppingeljárás befejezésétől számított három
munkanapon belül a jogerős döntést meghozó doppingbizottság az eljárást és annak
eredményét nyilvánosságra hozza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a szinkronúszó
sportoló fegyelmi vétséget követ el.
5.§.
Sportszakemberek kötelezettségei
(1) A sportszakember köteles:
1. A tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészíteni és versenyeztetni a
szinkronúszókat.
2. A hazai és nemzetközi játék- és versenyszabályokat, valamint a szinkronúszó
sportággal kapcsolatos egyéb szabályzatokat betartani és betartatni.
3. a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak
betartására, illetve elősegíteni a doppingmentes versenyeztetést
4. tartózkodni az adott verseny eredményének, egyes részelemének tiltott
eszközökkel, módszerekkel történő befolyásolásától;
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a
sportszakember fegyelmi vétséget követ el.
6.§
Versenyzési jogosultság
(1) A Magyar Szinkronúszó Szövetség Igazolási- és Átigazolási Szabályzata szerint
nyilvántartásba vett szinkronúszó sportoló akkor rendelkezik versenyjogosultsággal, ha
rendelkezik érvényes tagsági könyvvel, érvényes versenyengedély-kártyával és
érvényes sportorvosi igazolással, illetve az adott versenyre szabályos nevezéssel és az
adott versenykiírásban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel, a nevezési díjat
teljes egészében megfizette.
(2) Szinkronúszó versenyre a szinkronúszó sportolót azon sportszervezet nevezheti, amely
tagja a MSZÚSZ-nek, nincs 90 napot meghaladó lejárt köztartozása, illetve az MSZÚSZ
felé a nevezési határidő lejártának napjáig fennálló tagdíjtartozása, leigazolási-,
átigazolási díjtartozása, vagy versenyengedély-kártyadíj tartozása. A köztartozás
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mentességet a sportszervezet 30 napnál nem régebbi nullás igazolással, vagy a NAV
köztartozásmentes adózói adatbázisában való megjelenéssel igazolhatja, míg a
tagdíjtartozást és versenyengedély-kártya tartozást az MSZÚSZ nyilvántartása igazolja.
Arra vonatkozóan, hogy a sportszervezetnek nincs 90 napnál régebben lejárt
köztartozása, a sportszervezetnek, ha a versenyrendszer versenyeire
versenyenként kell nevezni, az évenkénti első nevezésekor kell igazolnia.
A sportszervezetnek az MSZÚSZ felé fennálló tartozásmentessége az adott
verseny kezdetén fent kell, hogy álljon.
A 90 napnál régebben lejárt köztartozás nélkül történő működésnek a versenyrendszer
egész időtartama alatt fenn kell állnia. Ha ilyen köztartozás fennállása év közben kerül
megállapításra, a sportszervezetet a versenyrendszerből - fegyelmi eljáráson kívül - ki
kell zárni. A kizárt sportszervezettel jogviszonyban álló sportolók a kizárás előtti
versenyein elért eredményeit a kizárás nem érinti.
Az állami adóhatóság a sportszövetség írásbeli kérelmére, annak kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül tájékoztatást köteles nyújtani a sportszövetség
versenyrendszerében részt vevő sportszervezetek köztartozásairól. A köztartozás ténye
és mértéke közérdekű adatnak minősül.
Nem nevezhető, illetve nem vehet részt szinkronúszó versenyen azon sportszervezet
versenyzője:
(a) amely sportszervezettel szemben az 1991. évi XLIX törvény rendelkezései szerint
csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban,
(b) amely sportszervezet megszűnését elhatározta, illetve amellyel szemben az
ügyészség feloszlatására irányuló kérelmet nyújtott be a a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz,
(c) amely sportszervezet végelszámolással történő megszűntetését elhatározta.
Azon sportszervezet sportolója, mely nem tagja a MSZÚSZ-nek, egyszeri rajtengedély
birtokában jogosult szinkronúszó versenyen indulási jogot szerezni. Az egyszeri
rajtengedélyt a nevezési határidő előtt legkésőbb 15 nappal köteles beterjeszteni az
MSZUSZ Elnökségéhez, amelyet 5 napon belül köteles az Elnökség írásban elbírálni és
a kérelmezőnek megküldeni postai úton vagy elektronikus levél formájában.
Amennyiben a sportszervezet az egyszeri rajtengedély felhasználása után nem kéri
felvételét a MSZÚSZ tagszervezetei közé, akkor 2 évig rajtengedély nem adható ki
részére.

7.§
Versenyegyesülés, kölcsönadás
A MSZÚSZ- vagy tagszervezetei által rendezett szinkronúszó versenyeken a
versenyegyesülés (több egyesület tagjai állítanak ki egy egységet) nem megengedett.
A tagszervezetek sportolói kölcsönadási szerződéskötés keretében jogosultak
egymással együttműködni.
8.§
MSZÚSZ versenyrendszere
(1) Az MSZÚSZ által működtetett versenyrendszer, amely:
1. helyszín alapján: hazai és külföldön megrendezésre kerülő;
2. résztvevők alapján: hazai és nyílt, nemzetközi (open) jellegű;
3. a verseny fajtája alapján: bajnokság, kupa, minősítő jellegű;
4. a résztvevő versenyzők életkora alapján: felnőtt, junior, 13-15 évesek, 12 évesek és
fiatalabbak vagy speciális versenyeket tartalmazó versenyrendszert működtethet.
(2) A versenynaptár összeállítása a Szakmai Bizottság és a Szövetségi Kapitány együttes
határkörébe tartozik és az Elnökség hagyja jóvá. Az Elnökség által elfogadott

versenynaptárt legkésőbb a LEN versenynaptár megjelenését követő héten, de legkésőbb
december 20-ig, a hivatalos honlapján közzéteszi.
(3) Az MSZÚSZ tagszervezete tárgyévet megelőző október 15. napjáig kérvényezheti, hogy
az általa megrendezendő versenyt(eket) az MSZÚSZ a versenynaptárába felvegye, illetve
külön kérelem alapján a FINA nemzetközi versenynaptárba is felvetesse.
(4) Az MSZÚSZ minden évben köteles megrendezni az Országos Bajnokságot és a Magyar
Kupát, amelynek rendezési jogát jogosult nyílt pályáztatás útján valamely sportszervezeti
tagjának odaítélni.
9.§
Versenyrendezési jogosultság
(1) Magyarországon szinkronúszás sportágban versenyt kizárólag a MSZÚSZ és
tagszervezetei rendezhetnek.
(2) Tagszervezet, mint versenyszervező által rendezett versenye kiírása és a verseny
rendezésének feltételei meg kell, hogy feleljen az MSZÚSZ mindenkor hatályos
versenyszabályzatának.
(3) A versenyszervező köteles a sportrendezvényének lebonyolításához
(a) alkalmas és a biztonsági előírásoknak megfelelő helyszínt,
(b) a szükséges technikai eszközt,
(c) a szükséges személyi feltételeket (szervező, technikai személyzet, versenybírók),
(d) orvosi felügyeletet biztosítani.
(4) Az MSZUSZ által rendezett versenyekre vonatkozó versenykiírásokat a MSZÚSZ
hivatalos honlapján a verseny időpontja előtt 45 nappal közzé kell tenni.
(5) Az MSZÚSZ által rendezett versenyek szervezését a Szakmai Bizottság, a Versenybíró
Bizottság, és a verseny referensbírója közreműködésével a MSZÚSZ Iroda és a
Versenyszervező Bizottság végzi.
(6) A külföldi szinkronúszó sportolónak a korcsoportban való indulási jogosultságot eredeti,
fényképes személyi okmánnyal kell igazolnia.

(1)

(2)
(3)
(4)

10.§
Versenykiírás
A versenykiírást a sportszervezet a versenyt megelőző 60 nappal küldi meg az MSZÚSZ
Irodájába elektronikus levél formájában. Az MSZÚSZ főtitkára a verseny rendezésének
napját megelőző 45 nappal gondoskodik a versenykiírás közzétételéről az MSZÚSZ
honlapján.
A korosztályok meghatározása a FINA szabályok szerint történik, de a verseny kiírója
ettől jogosult eltérni.
Az adott versenyen a FINA szabályoktól való eltérés akkor lehetséges, ha a versenykiírás
az eltérést tartalmazza
A versenykiírásnak tartalmaznia a kell:
1.
a verseny rendezőjének a nevét,
2.
a verseny célját,
3.
a verseny időpontját,
4.
a verseny helyszínét,
5.
a versenyre nevezhető korosztályokat
6.
a megrendezésre kerülő versenyszámokat,
7.
a nevezés feltételeit, módját és határidejét,
8.
nevezési és óvási díjakat,
9.
a nevezési díj fizetésének módját,
10. a FINA szabályoktól való esetleges eltérést
11. a sorsolás idejét, helyét,
12. a díjazás módját és mértékét.
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11.§
Nevezés és nevezési rend
A MSZÚSZ által szervezett versenyek esetében a hivatalos nevezési cím:
hungary.synchro@gmail.com. Kizárólag erre az e-mail címre érkezett, a versenykiíráshoz
mellékelt Nevezési lapon leadott nevezések érvényesek.
A tagszervezetek által rendezett versenyek esetében a kiírásban rögzített nevezési címre
kell elküldeni a nevezéseket. A rendező tagszervezet a nevezések összesítését, valamint
a nevezettek névsorát és a verseny jogosultság ellenőrzését biztosító adatokat köteles
megküldeni a MSZÚSZ iroda részére a nevezések összesítését követően, a nevezési
határidő lejárta után 48 órán belül.
A leadott nevezés akkor érvényes, ha az megfelel a jelen szabályzatnak, a
versenykiírásnak és a nevezési díj megfizetésre került.
Az MSZÚSZ által rendezett versenyeken a nevezés beérkeztét követően a nevezési díjról
az MSZÚSZ irodája számlát állít ki, amelyet elektronikusan megküld. A pénzügyi
teljesítésnek a verseny kezdetéig meg kell történnie. A nevezési díj megfizetésének
igazolását a nevező sportszervezet külön kérésre köteles bemutatni, az eredeti számlát a
versenyhelyszínen veheti kézhez.
A versenyre történő nevezés megküldésével a sportszervezet a nevezési díjkötelezettség
tényét elismeri, és azt a versenykiírásban foglaltak szerint köteles teljesíteni.
Az óvási díj mértékére a FINA szabályzatban meghatározott mérték alkalmazandó.
A verseny helyszínén egységet visszaléptetni, vagy tartalékversenyző nevezését
kérvényezni kizárólag írásban, a referensbírónál lehet, a FINA erre vonatkozó előírásai
szerint.
Visszalépés esetén a nevezési díj visszatérítésére a verseny szervezője nem kötelezhető.

12.§
A magyar szinkronúszó nemzeti válogatott
(1) Az MSZÚSZ Elnöksége a Szövetségi Kapitány javaslatait, valamint nemzetközi
kötelezettségeit figyelembe véve dönt a nemzeti válogatott keretek létrehozásáról,
működtetéséről.
(2) Az MSZÚSZ Elnöksége a Szövetségi Kapitány javaslatára saját hatáskörben dönthet
arról, hogy mely korosztályokban működtet válogatottat.
(3) A nemzeti válogatott csapatnak kizárólag magyar állampolgárságú sportoló lehet a tagja.
Kettős állampolgárságú sportoló válogatottságára a FINA és egyéb nemzetközi előírások
szabályai alkalmazandóak.
(4) A nemzeti válogatottba a szinkronúszó sportolót az MSZÚSZ tagegyesületén keresztül
hívja meg, illetve ezzel egy időben az MSZÚSZ iroda hivatalos honlapján közzéteszi a
meghívott sportolók névsorát.
(5) A válogatás elveit és módját, valamint a kvalifikációs rendet a Szövetségi Kapitány
dolgozza ki és a Szakmai Bizottság véleményének kikérésével hagyja jóvá az MSZÚSZ
Elnöksége minden év október 1-ig, amely határozatát az MSZÚSZ honlapján tesz közzé.
(6) A válogatottak összeállítása a válogatási elvek figyelembevételével a Szövetségi Kapitány
feladata és felellősége, amelyet a Szakmai Bizottság véleményének kikérésével az
MSZÚSZ Elnöksége hagy jóvá.
13.§

A nemzeti válogatott szinkronúszó
(1) A nemzeti válogatott csapatba a szinkronúszó sportolót tagszervezetén keresztül a
Szövetség Irodája hívja meg.
(2) A meghívott szinkronúszó tagszervezete köteles tájékoztatni a meghívottat a meghívás
tényéről.
(3) A szinkronúszó sportoló az első meghívás tagszervezeti megkeresés kézhezvételét
követően 3 munkanapon belül köteles írásban értesíteni a MSZÚSZ-t, amennyiben
lemond kerettagságáról. Kiskorú nyilatkozata abban az esetben érvényes és hatályos, ha
azt a törvényes képviselője is aláírta. A lemondási nyilatkozatot a sportolónak a MSZÚSZ
irodájába kell igazolható módon eljuttatnia. A lemondás tudomásul vételéről a MSZÚSZ
írásban értesíti a szinkronúszó sportolót és annak sportszervezetét.
(4) A szinkronúszó év közben csak kivételes esetben és rendkívüli indokok alapján
mondhatja le a válogatottságot, amelynek előre nem látható oknak kell lennie. Az ilyen
lemondási indok különösen súlyos sérülés, előre nem látható, de méltányolható
magánéleti ok. A kivételes okból történő lemondást az Elnökség saját hatáskörben bírálja.
Amennyiben az Elnökség méltányolhatónak ítéli meg a szinkronúszó sportoló kivételes
indokok alapján történő lemondását, akkor a sportoló a következő szezonban ismét
meghívható a nemzeti válogatott keretbe. Az Elnökség döntéséről, valamint a lemondás
tudomásul vételéről a MSZÚSZ írásban értesíti a szinkronúszót és annak
sportszervezetét.
(5) A nemzeti válogatott keretbe meghívott szinkronúszó sportoló köteles megjelenni a
meghívóban szereplő helyen és időpontban még sérülése esetén is. Amennyiben a
szinkronúszó sportoló fekvő illetve fertőző beteg, a sportszervezet képviselője köteles
megjelenni és a betegséget alátámasztó orvosi igazolást bemutatni.
(6) A válogatottságot elfogadó szinkronúszó köteles a válogatott csapat edzésein és
edzőtáborain részt venni.
(7) Fegyelmi vétséget követ el az a szinkronúszó sportoló, aki válogatottságát a szezon
közben kellő és előre nem látható indok nélkül lemondja, illetve nem jelenik meg, vagy
engedély nélkül elhagyja a nemzeti válogatott edzését vagy edzőtáborát. Abban az
esetben, ha a fegyelmi eljárás keretében a szinkronúszó sportoló fegyelmi felellőssége
megállapításra kerül, akkor a szinkronúszó sportoló a tárgyévben történő és igazolható
szövetségi ráfordítást köteles az MSZÚSZ-nek visszatéríteni a fegyelmi határozat
jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül.
(8) Az a válogatott szinkronúszó sportoló aki év közben kellő és megalapozott indok nélkül
mond le válogatottságáról, az a tárgyévben - sem külföldi, sem hazai rendezésű versenyen nem jogosult rajthoz állni, sportszervezete nem jogosult nevezni.
(9) Fegyelmi eljárást kell kezdeményezni a sportszervezet azon vezetője, edzője ellen, aki a
szinkronúszó sportolónak az edzőtáborozáson, edzésen illetve versenyen való részvételét
megtiltja, vagy bármely módon akadályozza vagy a válogatott sportoló felkészülését
hátráltatja.

14.§
Nemzetközi versenyeken való részvétel
(1) Világversenyre és világversenyre kvalifikáló versenyre (Olimpia, Világbajnokság, Európabajnokság, Világkupa, Európa Kupa, Junior Világbajnokság, Junior Európa-bajnokság,
COMEN Mediterrán Szinkronúszó Kupa) csak válogatott kerettag szinkronúszó sportoló
nevezhető és képviselheti Magyarországot.
(2) Nemzetközi versenyekre való nevezés történhet válogatott és egyesületi színekben
egyaránt, ez alól kivétel az (1) bekezdésben meghatározott versenyek.
(3) A tagszervezet színeiben történő nemzetközi versenyzéshez minden esetben a MSZÚSZ
Elnökségének a hozzájárulása szükséges, amelyhez az engedélyezési kérelmet a
sportoló nevében a tagszervezete az MSZÚSZ irodájába köteles megküldeni a verseny

rendezése előtt legkésőbb harminc nappal. A kérelem minta a szövetség honlapján
(www.mszusz.hu) elérhető. A hozzájáruló- vagy az elutasító határozatot az Elnökség a
kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül köteles megküldeni a
kérelmezőnek.
(4) Nemzetközi versenyekre kizárólag az a szinkronúszó sportoló nevezhető, akinek a
sportszervezete és saját maga megfelel jelen szabályzat 6. §-ban foglalt feltételeknek.
(5) Nem világversenynek minősülő nemzetközi versenyekre történő nevezés esetén a
MSZÚSZ válogatottjai mindenkor elsőbbséget élveznek az egyéb szinkronúszó
sportolókkal szemben. A magyar válogatott csapatok versenyeit ennek érdekében
tájékoztatásul az MSZÚSZ honlapján közzé kell tenni.
(6) Az MSZÚSZ Elnöksége évente két alkalommal (augusztus 31.-ig és December 20.-ig) a
Szakmai Bizottság javaslata alapján az MSZÚSZ hivatalos honlapján tájékoztatót tesz
közzé azokról a nemzetközi versenyekről, amelyeken a válogatott részt kíván venni és
amelyeken a nemzeti csapat részvétele előnyt élvez.
(7) A (3) bekezdésben meghatározott kérelem abban az esetben utasítható el, ha a jelen
szabályzatban előírt feltételeknek nem felel meg, vagy a versenyen való részvétel a
sportág hazai érdekeit súlyosan sérti.
(8) A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. a részvételt kérelmező tagszervezet nevét,
2. a verseny megnevezését és időpontját
3. a versenyen résztvevő sportolók nevét, korosztályát és versenyszámait
(9) Szinkronúszó sportoló külföldi versenyre történő nevezése kizárólag tagszervezetén
keresztül történhet.
(10) Tagszervezetet képviselő sportoló, sportszakember, a versenyek alkalmával nem viselheti
a válogatott nemzeti sportruházatát, illetve semmilyen, a válogatott tagságra utaló
sportfelszerelést.
(11) A nemzetközi versenyeken való részvétel esetén a jelen szabályzat megfelelő pontjait így
különösen a 4.§ és 5.§-ban foglaltakat is alkalmazni kell.
(12) Fegyelmi felelősségre vonást kell kezdeményezni azon tagszervezettel vagy szinkronúszó
sportolóval szemben, amelyik/aki az MSZÚSZ Elnökségének hozzájárulása nélkül
nemzetközi versenyen részt vesz vagy a tagszervezet olyan sportolót nevez a versenyre,
aki a nemzetközi versenyengedély kérelemben nem került nevesítésre és ezzel megsérti
a nemzetközi versenyen való részvétel szabályait.
(13) A kérelmet benyújtó tagszervezet a nemzetközi verseny jegyzőkönyvét köteles a versenyt
követő tizenöt napon belül az MSZÚSZ irodájának megküldeni.

15.§
A nemzeti válogatott hazai rendezésű nemzetköziés külföldi versenyeken való részvétele
(1) Az aktuális válogatott keretek a Szövetségi Kapitány javaslatára, de az Elnökség döntése
alapján vehetnek részt nemzetközi versenyeken.
(2) Nemzetközi versenyek alkalmával a válogatott sportolók és a csapat hivatalos kísérői
kötelesek a válogatott részére biztosított sport/formaruházatot viselni, amelynek
tisztaságáról, ápoltságáról kötelesek gondoskodni.
(3) A MSZÚSZ-t a válogatott versenyeken zajló ügyintézések alkalmával kizárólag az
Elnökség által kijelölt képviselő, csapatvezető képviselheti.
(4) A csapat vezetője a verseny után nyolc napon belül köteles részletes írásos beszámolót
készíteni. A beszámolóhoz csatolni kell a verseny hivatalos eredményét.
16.§
Versenybírók, Bíróbizottság

(1) A MSZÚSZ által rendezett, vagy az általa engedélyezett versenyeken csak a szövetség
által elismert képzésen eredményes vizsgát tett hazai versenybírók működhetnek közre.
(2) A MSZÚSZ Versenybíró Bizottsága minden saját rendezésű versenyére referensbírót jelöl
ki.
(3) A referensbíró köteles gondoskodni a verseny FINA szabálykönyvben foglaltaknak
megfelelő lebonyolításáról, vagy ha a versenykiírás ettől eltér, akkor az eltérés
figyelembevételével a feladatát köteles felelősségteljesen elvégezni A versenybírók a
referensbírónak vannak alávetve.
(4) A referensbíró teljes körű hatáskörrel rendelkezik az adott versenyre vonatkozóan.1
(5) A versenyeken történő bíráskodás további feltételeiről a Versenybíró Bizottság
szabályzata az irányadó.
(6) A versenyen a versenybíró kötelessége a pártatlan és a legjobb tudása szerinti
bíráskodás.
17.§
Versenybírók közreműködése hazai rendezésű,
nemzetközi és külföldi versenyeken
(1) A versenybírói részvétel történhet a nemzeti válogatott mellett, valamint sportszervezet
mellett egyaránt.
(2) Válogatott mellett történő pontozásra a Szövetségi Kapitány valamint a Versenybíró
Bizottság javaslatára, elnökségi döntés alapján van lehetőség.
(3) Külföldi versenyen, sportszervezet melletti bíráskodásra a Versenybíró Bizottság
hozzájárulásával van lehetőség, a hozzájárulást a Versenybíró Bizottság adja ki, kérelem
alapján.
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