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Országos Mini-Futball Szövetség 

Sportegészségügyi szabályzat 
  

 

  

1.§ A szabályzat hatálya  

  

(1) Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az OMFSZ tagszervezeteire, az OMFSZ által kiadott 

érvényes versenyzési engedéllyel rendelkező sportolókra, az OMFSZ vagy tagszervezetei által 

meghirdetett verseny és meghirdetett edzés valamennyi résztvevőjére, a sportolókra és a 

sportszakemberekre, tisztségviselőkre, hivatalos személyekre, az OMFSZ versenynaptárában 

szereplő sportrendezvényekre, sporteseményekre.  

  

2.§  

  

A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6.§ (3) bekezdése alapján a minifutball 

sportágban a versenyzéshez sportorvosi engedély nem szükséges, így a versenyzők sportorvosi 

vizsgálaton nem kötelesek részt venni.  

  

3. §  

        Sportolók egészségügyi kötelezettségei  

  

(1) A versenyző köteles az OMFSZ illetve tagszervezete által elrendelt, a versenyző 

egészségvédelmét és sérülés-megelőzést szolgáló sportegészségügyi ellenőrzéseken, részt 

venni.  

  

(2) A versenyző köteles egészséges életmódot folytatni, betartani az OMFSZ erre 

vonatkozó előírásait, különös tekintettel az OMFSZ Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatának 

előírásaira.  

  

(3) Sérülés, betegség esetén a versenyző köteles edzőjét tájékoztatni, szükség esetén, 

egészségvédelmi okból edzője számára az orvosával történő konzultációt lehetővé tenni.  

  

(4) A versenyző köteles az OMFSZ Doppingellenes Szabályzatában meghatározottak 

szerint az előírt dopping-vizsgálatokon, ellenőrzéseken részt venni, a Szabályzat előírásait az 

egészséges sporttevékenység érdekében betartani.  

  

(5) A válogatottak felkészülési programjai, valamint a válogatott versenyzők szerződései a 

válogatott kerettag versenyzőkre vonatkozóan sportegészségügyi előírásokat tartalmazhatnak.   
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4. §  

Biztonságos sporttevékenység, egészségügyi felszerelések, elsősegély  

  

(1) A minifutball sporttevékenység biztonságos folytatására vonatkozó előírásokat az 

OMFSZnek „A sportrendezvények biztonságáról szóló Szabályzata” tartalmazza.  

  

(2) A minifutball sportágban versenyt, sporteseményt szervező köteles a versenyre, 

sporteseményre az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, az érvényes hatósági engedélyek 

beszerzése mellett, megfelelő sportegészségügyi ellátást biztosítani a Kormányrendeletben, és 

az OMFSZ egyéb szabályzataiban meghatározottak szerint.  

  

5.§  

  

(1) A minifutball sportág sporttevékenységét kiszolgáló sportlétesítményekben, függetlenül 

annak jellegétől (a továbbiakban:létesítmény) az üzemeltetője, ennek hiányában a használó 

OMFSZ tagszervezet köteles minden használó számára elérhető helyen elsősegély-dobozt 

elhelyezni, továbbá jól látható helyen a mentők telefonszámát feltüntetni.   

  

(2) Amennyiben a létesítményekben működő, azt használók számára elérhető vonalas 

segélykérő telefon nincs, ott sporttevékenység csak abban az esetben folytatható, ha a 

sporttevékenység folytatása alatt legalább egy felnőtt - működő mobil telefonnal rendelkező - 

sportszakember tartózkodik.   

  

6.§  

  

(1) A minifutball sportágban tevékenységet folytató sportszakemberek képesítésük 

megszerzése során részesülnek elsősegélynyújtásra vonatkozó oktatásban. Az OMFSZ az 

elsősegély nyújtási ismeretek szinten tartása érdekében igény szerint a tagszervezeteiben 

tevékenységet folytató sportszakemberek számára megszervezi országos vagy regionális 

szervezésben elsősegélynyújtó tanfolyamon történő részvétel lehetőségét. A részvétel kötelező 

a 18. életévét be nem töltött sportolókkal foglalkozó, továbbá azon sportszakemberek számára, 

akik közvetlenül vagy közvetetten állami vagy szövetségi támogatásban, javadalmazásban 

részesülnek.  

  

(2) Az elsősegély nyújtási alapismereteket a jelen Szabályzat mellékletében közzétett 

protokoll tartalmazza.  

  

Sportbiztosítás 7.§  

  

 

(1) Az OMFSZ a válogatott keretek külföldi nemzetközi versenyeire történő utazása esetén 

az utazó csoportra külön biztosítást köt.  
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(2) Az OMFSZ az éves versenynaptárában szereplő, az OMFSZ által rendezett 

sportrendezvényekre évente felelősségbiztosítást köt, továbbá a hazai rendezésű nemzetközi 

versenyekre, kiemelt jelentőségükre tekintettel külön sportrendezvény felelősségbiztosítást köt.  

  

(3) Az OMFSZ a tulajdonában lévő sporteszközök szállítására szállítmánybiztosítással 

rendelkezik.  
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