[A széljegyzetek kiválóan
alkalmasak arra, hogy
felhívja a figyelmet a
szöveg egy-egy lényeges
gondolatára, vagy hogy
további információt adjon
meg gyors referenciaként.
Többnyire a lap bal, jobb,
felső vagy alsó szélén
vannak, de könnyedén
áthelyezhetők bárhová.
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NVESZ – Minimumkövetelmények

A Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) az alábbiak szerint határozza meg az IWGA
és a GAISF Világjátékain történő részvétel minimumkövetelményeit.
A kvalifikációs rendszerrel rendelkező multisport eseményekre a kvalifikációt szerzett
sportolót a hazai szövetsége, a sportága nemzetközi szövetségének jóváhagyásával nevezi
be. Az NVESZ az eseményre benevezett sportolók részvételét - az esemény teljes
időtartamára – biztosítja, azon képviseletüket ellátja.

I.

Az NVESZ a sportolók IWGA és GAISF eseményein történő részvételéhez az
alábbi kritériumok egységes teljesülését várja el.

1. A kvalifikációt szerző sportoló nevét az érintett sportági szövetség a kvalifikációt
követő 1 héten belül írásban megküldi az NVESZ és a HUNADO részére.
2. A kvalifikációt szerzett sportoló aktív regisztrációval rendelkezik a HUNADO
weboldalán (www.antidopping.hu) és az ADAMS-rendszerben.
3. A kvalifikációt szerzett sportoló holléti információit – a HUNADO által megadott
terjedelemben és határidőben – a HUNADO által megküldött értesítésben foglaltak szerint
az ADAMS-rendszerbe teljeskörűen feltölti.
4. A kvalifikációt szerzett sportolót a HUNADO – az általa lefolytatott kockázatbecslés és
az 1. pontban leírt információk alapján – a tesztelési programjába bevonta.
5. A HUNADO által koordinált edukációs program sikeres teljesítése.
6. Sportolói szerződés aláírása.
7. Az Országos Sportegészségügyi Intézetben történő komplex szűrővizsgálaton történő
részvétel és megfelelés, valamint érvényes sportorvosi engedély megléte.
8. Büntetlen előélet, valamint a sportoló nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás
eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.
A nevezés előfeltételeként a sportág nemzeti szövetsége a jelen pontban foglaltak
teljesítését a sportolók számára előírni köteles.

II.

Az NVESZ a sportolókat segítő szakemberek (edző, masszőr, pszichológus,
dietetikus, fizioterapeuta, stb.) IWGA és a GAISF eseményein történő
részvételéhez az alábbi kritériumok egységes teljesülését várja el.

1. A HUNADO által koordinált edukációs program sikeres teljesítése.
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2. Kísérői szerződés aláírása.
3. Az Országos Sportegészségügyi Intézetben történő általános egészségügyi
szűrővizsgálaton való részvétel és megfelelés.
4. Büntetlen előélet, valamint a kisérő nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás
eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.
A nevezés előfeltételeként a sportág nemzeti szövetsége a jelen pontban foglaltak
teljesítését a sportolókat segítő szakemberek számára előírni köteles.

A fentiekben leírt feltételektől az NVESZ csak kivételes esetben térhet el, elnökségi
határozattal megerősítve.
A HUNADO feladatait érintő kérdésben való eltérés esetén az elnökség a HUNADO írásbeli
állásfoglalását – az elnökségi határozat meghozatalát megelőzően – beszerzi.

Budapest, 2022. március 24.

Dr. Mészáros János József
elnök
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