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A FODISZ ORSZÁGOS VERSENYIGAZGATÓSÁG LÉTREHOZÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI.
A FODISZ-nak a 2012. január 1.-től megváltozott sportjogszabályi és szakági környezethez igazodva át
kellett szerveznie a tevékenységének főbb vonulatait, amely alapján 2013-ban rendezett névhasználati jog
birtokában meghirdethette a fogyatékkal élő diákok számára a diákolimpia versenysorozatokat. Az első
évek diákolimpiai versenysorozatainak megrendezése során vált egyértelművé az, hogy annak alapját adó
általános és középiskolák diákjaival azok iskoláival együtt a FODISZ VESPA programba történő
regisztrációval lehet jogviszonyt, közvetlen kapcsolatot létesíteni velük, amely továbbiakban sportjogi alapja
diákolimpia évenkénti megrendezésének.
A VESPA regisztráció szükséges ahhoz is, hogy Magyarországon minél több fogyatékkal élő diák és iskola
legyen elérhető, ezáltal megszólítható a diákolimpiai versenyeken való részvételre.
A FODISZ szövetség vezetése számára egyértelművé vált, hogy a VESPA regisztráció mellé szükséges az
egységes szakmai feladatot végrehajtó munkacsoport, a FODISZ Országos Versenyigazgatóság (OV)
létrehozása az egyéb szakmai szabályokkal együtt ahhoz, hogy ezt a sokrétű országos sportszakmai
feladatot felkészült személyekkel, egységes sportjogi, szabályozott, végrehajtó környezetben felelősen
lehessen sikeresen megvalósítani, figyelembe véve e téren a FODISZ speciális integrátori helyzetét,
szerepét.
Mindezeket és a diákolimpiai versenysorozatok rendezéséhez tartozó sportszakmai feladatok
megvalósításának részleteit is figyelembe véve készült el az alábbi sportjogi dokumentum terv. Ez a
sportjogi tervezet a FODISZ Országos Versenyigazgatóság (OV) létrehozását, annak működését teszi
lehetővé a hatályos jogszabályokban, a FODISZ Alapszabályban leírtak alapján.
SPORTJOGI DOKUMENTUM
FODISZ elnökség 25-E/2015 (VI.26.) sz. határozata, a FODISZ Országos Versenyigazgatóság szakmai
munkacsoport létrehozására, felépítésére, működésének, tagjainak feladat, jog- és hatáskörének
meghatározására
A FODISZ elnökségének Alapszabályi kötelezettsége, hogy 2013-ban az általa elindított országos
diákolimpiai versenyrendszer sportszakmai működését biztosítsa, az ehhez szükséges Országos
Versenyigazgatóságot (OV), mint szakmai végrehajtó munkacsoportot jelen határozatával létrehozza. Jelen
FODISZ elnökségi határozatban kerül meghatározásra a FODISZ Országos Versenyigazgatóság szakmai
munkacsoport működése, szervezeti felépítése, tagjainak feladata, jog és hatásköre, amely tartalommal
kiegészül, módosul a FODISZ SZMSZ. A FODISZ Országos Versenyigazgatóságnak (OV) része a fogyatékossági
ágak versenyigazgatói is, működésük, feladatuk jelen szabályzatban kerülnek meghatározásra.

FODISZ ORSZÁGOS VERSENYIGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A FODISZ Országos Versenyigazgatóságának feladata
A FODISZ Országos Versenyigazgatóságának (OV) feladata, hogy a FODISZ által Magyarországon minden
tanévben meghirdetett diákolimpiai versenysorozatokat a hatályos jogszabályokban, FODISZ szabályokban,
a diákolimpia sportági versenyeinek játékszabályaiban leírtak alapján, azok betartásával, betartatásával
felkészült versenyigazgatók közreműködésével szervezze, megrendezze, a versenyeket felügyelje, szükséges
adminisztrációkat, jelentéseket elkészítse. Az OV feladata még, hogy az adott tanévvégén a diákolimpiai
versenysorozatokon tapasztaltakat kiértékelje, a következő évi diákolimpiai versenysorozatok előkészítése
során a szükségesnek ítélt módosításokra javaslatot tegyen a FODISZ elnökség számára.
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A FODISZ Országos Versenyigazgatóság felépítése, összetétele
FODISZ Országos Verseny Igazgató (OVI) az OV vezetője (1 fő)
TANAK,ÉRTAK
Felelős Megyei Versenyigazgató – FMVI
Megyei Versenyigazgató – FMIaz FMVI helyettese
(2 fő/ megye)

Fogyatékossági csoportok (L,M,H,SZ,A)
Szakági Versenyigazgató – FVI
(1 fő/ fogyatékossági csoport)

A FODISZ Országos Versenyigazgatója (OVI)
A FODISZ Országos Versenyigazgatóság (OV) vezetője, legfőbb tisztségviselője az OVI, akit a FODISZ Elnöke
nevez ki a FODISZ Alapszabály 27. §-ban, és a FODISZ SZMSZ-ben meghatározottak szerint, megadott
időtartamra.
A FODISZ Országos Versenyigazgató (OVI) feladat, jog- és hatásköre
Általános feladatai:
 A hatályos jogszabályokban, FODISZ szabályokban, az Országos Versenyigazgatóság Működési
Szabályzatában leírtak alapján az OVI szervezi és irányítja a FODISZ Országos Versenyigazgatóságát,
a FMVI, és FVI versenyigazgatókat.
 Szakmailag felügyeli a FODISZ által szervezet diákolimpiai versenysorozatok szervezését,
megrendezését, szükséges adatszolgáltatások teljesítését, versenyeredmények VESPA programba
való rögzítését, jegyzőkönyvek elkészítését, FMVI és FVI elvégzett szakmai feladatát.
 Leigazolja az FMVI (FMI) és az FVI diákolimpiai versenyeken végzett feladataik teljesítését a FODISZ
iroda, ügyvezetés számára.
 FODISZ elnökség számára éves beszámoló elkészítése az tanítási időszakokra bontott, befejezett
diákolimpiai versenysorozatokról.
 Végrehajtja és végrehajtatja a FODISZ közgyűlés és elnökség OV-ra vonatkozó döntéseit,
határozatait.
Szakmai feladatai:
 Nyilvántartja az OV tagságát, felügyeli működésüket, az OV tagjait megyei, területi megjelöléssel a
fodisz.hu weboldalon hivatalos OV listán a FODISZ Irodával közzé teteti.
 FODISZ Irodával, Ügyvezető elnökkel történt egyeztetés alapján munkacsoportot szervez (amelynek
tagja OVI meghívása alapján bárki lehet) amellyel elkészíti a soron következő tanév összesített
országos FODISZ diákolimpiai versenynaptárt, versenyekre, versenyszervezési szintekre és
időszakokra bontva, a közoktatás időszakát alapul véve.
 Az egységes versenynaptár tervhez és versenykiíráshoz szükséges sablont elkészíti, azt megküldi az
FMVI-knek.
 A FODISZ elnöksége által elfogadott éves (soron következő tanév) versenynaptár terv (benne a
megyei, regionális és országos diákolimpiai versenyek időszak megjelölése) alapján az FMVI-nek
határidőt jelöl ki, amikorra kell készíteniük a megyei diákolimpiai versenyek részletes versenynaptár
tervét, amit az OVI-nak és FODISZ irodának egyidejűleg kell elküldeni e-mailben.
 Egyeztet a FODISZ irodával a megyei diákolimpia versenyek helyi rendezőivel történő
megállapodások helyzetéről, amely megállapodások aláírását követően kerül a VESPA-ba
meghirdetésre a konkrét megyei diákolimpiai versenyek. A versenyek meghirdetésének adat
felvitelét, azok elvégzését ellenőrzi, hiány, pontatlanság esetén korrigáltatja a szükséges, hiányzó
adatokat.
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Ellenőrzi a megyei diákolimpiai versenyek eredményeinek, jegyzőkönyveknek VESPA történő
adatrögzítését, a versenybeszámolók, a versenyről készült fotók meglétét, mindezek feltöltését.
Leigazolja a FODISZ Iroda felé a megyei FMVI-k, helyettesítő MVI-k havi teljesítéseit a megvalósult
megyei diákolimpiai versenyek alapján.
A regionális és országos diákolimpiai versenyek, döntők esetében a munkacsoportjával elkészítteti a
versenyek naptárát, szükséges tájékoztatókat, mindezek FODISZ iroda, ügyvezetéssel történt
elfogadás, helyi rendezőkkel való szerződés megkötése után, megjelenteti a versenyeket a VESPAban.
Kijelöli a regionális versenyigazgatókat, erről tájékoztatja a FODISZ irodát és a szerződött helyi
versenyrendezőket.
Ellenőrzi a regionális diákolimpiai versenyek eredményeinek, a jegyzőkönyveknek VESPA történt
adatrögzítését, a versenybeszámolók, a versenyről készült fotók meglétét, azok FODISZ tárhelyre
történt feltöltését.
Kijelöli az országos diákolimpia döntő versenyigazgatóit, amelyről tájékoztatja a FODISZ irodát és a
szerződött helyi versenyrendezőket.
Helyszínen irányítja és ellenőrzi az országos diákolimpiai versenyek eredményeinek,
jegyzőkönyveknek VESPA történt adatrögzítését, a verseny beszámolók,a versenyekről készült fotók
meglétét, feltöltését, leigazolja a helyi rendező teljesítését az ehhez szükséges, a FODISZ Iroda által
készített formanyomtatványon.
Elkészíti a FODISZ elnökség számára diákolimpiai versenysorozatok tanítási időszakára bontott éves
beszámolóját.
Elkészíti, elkészítteti a sportszakmai információk kiértékelését a VESPA rendszerben rögzített
diákolimpiai versenyadatok alapján.
Összegyűjti és megküldi a FODISZ Irodának, szakmai felelősnek a VESPAhasználatáról szerzet
tapasztalatokat, fejlesztési javaslatokat, észrevételeket.
Összegyűjti és megküldi a FODISZ ügyvezetésen keresztül az elnökségnek a helyi
versenyrendezőkről, versenyrendezésről szerzett tapasztalatokat, részt vesz annak kiértékelésében,
a szükséges javítások, módosítások meghatározásában, leírásában.
Ugyanezeket a feladatokat végrehajtja, végrehajtatja a Fogyatékossági csoportok területén az FVI-k
közreműködésével.

Jogköre:
 FODISZ diákolimpiai versenynaptárt tervező munkacsoport szervezése, abban feladatot végző
személyek meghívása (bárki).
 FMVI-k, MVI-k, FVI-k feladatainak elvégzésének ellenőrzése, hibák esetén javítások elrendelése a
hibás feladatot végző számára, korrekciók végrehajtatása.
 Az FMVI-k, MVI-k, FVI-k számára VESPA hozzáférés megadás jogosultság igazolása a VESPA
működésért felelős számára.
 VESPA-ban az FMVI-k, MVI-k, FVI-k által hibásan felvitt, rögzített diákolimpiai versenykiírások
adatainak át-felülírása.
 Az FMVI helyettesítése esetén minden érintettet hivatalosan tájékozatni a változásról a helyettesítő
MVI név és elérhetőségi adatok megadásával.
 Az FMVI-k (MVI) és az FVI-k diákolimpiai versenyeken az elvégzett feladatoknak teljesítésigazolás
kiadása a FODISZ Iroda, ügyvezetés számára a költségtérítés elszámolásához.
 Kizárólagosan jogosult az országos diákolimpiai döntők versenyigazgatóinak kijelölésére.
 Jogosult a FODISZ Országos Verseny Igazgató cím viselésére.
 Az OVI jogosult egy, a FODISZ tulajdonát képező mobiltelefon térítésmentes használatára.
 Gyakorolja döntési jogkörét mindazokban az ügyekben, amelyek a FODISZ szabályokban, elnökségi
határozatokban számára biztosítanak és a OVI hatáskörébe tartoznak.
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Hatásköre:
 A FODISZ Országos Versenyigazgató hatásköre minden FODISZ FMVI-re, MVI-re, FVI-re kiterjed, a
25-E/2015 (VI.26.) számú FODISZ elnökségi határozatban meghatározott feladat- és jogkörök
végrehajtására, végrehajtatására szól;
 A FODISZ Országos Versenyigazgató a hatáskörébe tartozik szakmai vélemény,
 vagy állásfoglalás bekérése a FODISZ versenysorozatokkal, rendezéssel, szervezéssel kapcsolatosan
felmerülő egyes szakmai kérdések, szakmai viták kapcsán;
 A FODISZ Országos Versenyigazgató hatáskörébe tartozik mindaz, ami a FODISZ
 Elnöksége hatályos határozataiban, szabályzataiban vonatkozó tanévre érvényes diákolimpiai
versenykiírásokban, azon belül az aktuális versenysorozatok versenykiírásaiban a FODISZ Országos
Versenyigazgatóját jelöli meg a feladat ellátása, ellenőrzése, végrehajtása, végrehajtatása terén.
 A FODISZ Országos Versenyigazgató hatáskörét a FODISZ Elnöksége határozza meg, az általa
elvégzendő szakmai feladatok alapjait a hatályos jogszabályokban, a FODISZ szabályzatokban a
jelenlegi és jövőben készülő FODISZ elnökségi határozatokban, szabályokban leírtak együttesen
adják.
A FODISZ Felelős Megyei Verseny Igazgatója (FMVI), helyettese a Megyei Verseny Igazgató (MVI)


A FODISZ Országos Versenyigazgatóság (OV) tagja, akit a FODISZ Elnöke nevez ki a FODISZ
Alapszabály 27. §-ban, és a FODISZ SZMSZ-ben meghatározottak szerint, megadott időtartamra.
A FODISZ Felelős Megyei Verseny Igazgatójának (FMVI) feladatai

Általános feladatok:
 FODISZ OV Működési Szabályában leírtak alapján, hatályos jogszabályok szerint az OVI irányítás
alapján látja el feladatát.
 Végrehajtja, végrehajtatja, betartja és betartatja a FODISZ versenyrendezésre, versenyrendezésre
vonatkozó szabályokban, versenykiírásokban, jogszabályokban, a FODISZ közgyűlése, elnöksége,
elnöke, ügyvezető elnöke által előírtakat, feladatokat a diákolimpiai versenyen résztvevőkkel,
versenyrendezőkkel.
 Együttműködik a FODISZ elnökséggel, ügyvezetéssel, irodával, megyei szövetségekkel, diákolimpiai
versenyek rendezőivel, versenyekre nevezet iskolákkal, testnevelőkkel, az OV vezetőjével.
Szakmai feladatok:
 Az OVI meghívás esetén, saját döntése alapján önként részt vesz az éves
 diákolimpiai versenynaptár tervezés elkészítésére szerveződő OV munkacsoportban, az általa
elvállat feladatot, munkát a megadott határidőre elkészíti, eljutatja OVI számára.
 A számára OVI által megküldött egységes versenynaptár tervhez és versenykiíráshoz szükséges
sablon használatával határidőre elkészíti a megyei diákolimpiai versenynaptárat, azt egyszerre
megküldi FODISZ irodának és az OVI-nak.
 Egyeztet az OVI-val és a FODISZ irodával a megyei diákolimpia versenyek rendezésére vonatkozó
megállapodások helyzetéről, amely megállapodás aláírását követően a VESPA-ba meghirdeti,
felrögzíti a megyei diákolimpiai versenyeket, erről e-mailben tájékozatja a OVI-t , nyilvános
megjelentetés előtt ellenőrzi, hogy minden adat, információ megfelelő és pontosan került
rögzítésre a versenykiírásban, ezt követően azt a VESPA-ban közzé teszi.
 A megyei diákolimpiai versenyre nevezett iskolák, és diákjaik nevezését összegzi, azt a FODISZ-al
szerződött versenyrendező számára a megyei diákolimpiai versenykezdete előtt 48 órával
megküldi.
 A megyei diákolimpiai nevezésekkel kapcsolatos kérdéseket, problémákat a versenykezdete előtt
szabályok alapján kezeli, szükség szerint eljár OVI felé.
 A megyei diákolimpia versenynapján, a verseny helyszínén a kezdés előtt 2 órával korábban
megjelenik és a versenyrendezési szabályokban előírt helyszín szerinti ellenőrzést, adat rögzítést a
VESPA-ba elvégzi.
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A megyei diákolimpia versenynapján, a verseny helyszínén a kezdés előtt 1 órával a versenyre
nevezet sportolók megjelenését, adatait a rendezővel közösen ellenőrzi, a versenyzési szabályok
alapján eljár pótnevezés, felmerülő problémák esetén.
A VESPA-ba rögzíti a megyei diákolimpiai versenyek eredményeit, végrehajtja a versenynapra
vonatkozó feladat protokoll minden részét.
A FODISZ Iroda által megadott FODISZ formanyomtatványon a helyiversenyrendező teljesítését
leigazolja a feladat elvégzés alapján.
OVI felkérésére, saját döntése alapján elvállalja a regionális és országos diákolimpiai verseny,
versenyigazgatói feladat elvégzését a vonatkozó FODISZ szabályok, előírt protokoll, és az OVI
irányítása alapján.
Elkészti az OVI számára diákolimpiai a megyei versenysorozatok tanítási időszakára bontott éves
beszámolóját, amely minden megye és Budapest összegzésével kerül a FODISZ elnökség elé.
Részt vesz sportszakmai információk kiértékelésében a VESPA rendszerben rögzített diákolimpiai
versenyadatok alapján.
Összegyűjti és megküldi a OVI-nak a VESPA használatáról szerzet tapasztalatait, fejlesztési
javaslatait, észrevételeit.
Részt vesz a FODISZ elnökség, ügyvezetés az OVI-val egyeztetet szakmai továbbképzésen, hazai és
nemzetközi konferenciákon.
Részt vesz OVI felkérése alapján sportági szakszövetségekkel szervezet szakmai egyeztetéseken,
együttműködésekben, munka megbeszéléseken, delegálás alapján szakmai munkacsoportokban.

Jogköre:
 FODISZ diákolimpiai versenynaptárt tervező munkacsoport szervezése (ha erre igényt tart), abban
feladatot végző személyek meghívása (bárki).
 VESPA hozzáférés alapján, rögzíteni a FODISZ elnökség által elfogadott megyei diákolimpiai
versenykiírásokat.
 A számára meghatározott, kijelölt diákolimpia versenyek rendezése kapcsán a jogszabályban,
FODISZ szabályzatokban, elnökségi határozatokban megadottak meglétét ellenőrizni, a
hiányosságok pótlására időt meghatározni.
 Minden olyan esetben a diákolimpia verseny megrendezését jogosult megtiltani amikor a verseny
helyszín, vagy a rendezési körülmények, bekövetkező nem várt események, viharos időjárás
(villámlás stb.) a hatályos jogszabályba leírtaknak nem felel meg, a verseny megtartása közvetlenül
a diákok, tanáraik, kísérők testi épségét, egészségét, életét veszélyezteti.
 A FODISZ Iroda által megadott FODISZ formanyomtatványon leigazolja a helyi versenyrendező
teljesítését annak teljesítés szerint.
 Jogosult havonta megküldeni a megvalósult megyei (OV felkérés alapján regionális és országos)
diákolimpia versenyek után a szövetség által meghatározott költségtérítés elszámolását a FODISZ
Iroda által megadott nyomtatványon, file-ban.
 Jogosult a FODISZ Felelős Megyei Versenyigazgató cím viselésére, az OV tagságra.
 Gyakorolja döntési jogkörét mindazokban az ügyekben, amelyek a FODISZ szabályokban, elnökségi
határozatokban számára biztosítanak és a FMVI (MVI)hatáskörébe tartoznak.
Hatásköre:
 A FODISZ FODISZ Felelős Megyei Versenyigazgató hatásköre kiterjed, a 25-E/2015 (VI.26.) számú
FODISZ elnökségi határozatban meghatározott feladat- és jogkörök végrehajtására,
végrehajtatására.
 A FODISZ Felelős Megyei Versenyigazgató hatáskörébe tartozik szakmai vélemény, vagy
állásfoglalás bekérése az OVI-tól, a FODISZ versenysorozatokkal, rendezéssel, szervezéssel
kapcsolatosan felmerülő egyes szakmai kérdések, szakmai viták kapcsán.
 A FODISZ Felelős Megyei Versenyigazgató hatáskörébe tartozik mindaz, ami a FODISZ Elnöksége
hatályos határozataiban, szabályzataiban vonatkozó tanévre érvényes megyei diákolimpiai
versenykiírásokban, azon belül az aktuális versenysorozatok versenykiírásaiban a FODISZ Felelős
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Megyei Versenyigazgatót jelöli meg a feladat ellátása, ellenőrzése, végrehajtása, végrehajtatása
terén.
A FODISZ Felelős Megyei Versenyigazgató a FODISZ Elnöksége határozza meg, az általa elvégzendő
szakmai feladatok alapjait a hatályos jogszabályokban, a FODISZ szabályzatokban, OV hatályos
működési szabályában a jelenlegi és jövőben készülő FODISZ elnökségi határozatokban,
szabályokban leírtak együttesen adják.

A FODISZ Felelős Megyei Verseny Igazgatóját (FMVI), a Megyei Verseny Igazgató (MVI) helyettesíti, amikor
az FMVI írásban jelzi az OVI-nak, hogy szüksége van a helyettesítésre. A helyettesítés során az MVI-nek az
FMVI feladatait kell elvégeznie, átvennie a helyettesítéskor meglévő állapotban, készültségi fokban,
feladat, jog és hatásköre megegyezik az FMVI-vel.
Szakági Versenyigazgató – FVI (fogyatékossági ág megjelölésével)
 A FODISZ Országos Versenyigazgatóság (OV) tagja, akit a FODISZ Elnöke nevez ki a FODISZ
Alapszabály 27. §-ban, és a FODISZ SZMSZ-ben meghatározottak szerint
 Szakági Versenyigazgató – az FVI általános, szakmai feladatai, jog és hatásköre megegyezik az
FMVI-vel, azt az általa felügyelt fogyatékossági csoport sajátosságaival kell kiegészíteni.
 Az FVI felelős a saját fogyatékossági csoport sajátosságainak írásban való megjelenítésére, a
fogyatékossági csoportjának készülő diákolimpiai versenykiírás tervezetében.
 A tervezetet a fogyatékossági csoportra vonatkozó, szükséges kiegészítéssel kell az FMVI-re
vonatkozó szabályok szerint megküldeni az OVI-nak, azzal egyidejűleg a FODISZ Irodának e-mailben.
A FODISZ OV tagság megszűnik
a) az OV tagságra szóló megbízás lejártával,
b) OV tagságról való írásbeli lemondással,
c) visszahívással,
d) elhalálozással,
e) a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírói ítélettel
A FODISZ OV tagság megszűnése esetén a VESPA hozzáférési jogosultság is megszűnik, egyben a volt OV tag
neve lekerül a hivatalos OV tagok listájáról.
A FODISZ OV munkarendje








A FODISZ OV általános működése során a feladatainak ellátásához évente legalább 2 alkalommal
tart üléseket, amelyen a tárgy évi (tanítási év), illetve a következő évi (tanítási év) diákolimpia
versenysorozatokkal kapcsolatos feladatok kerülnek pontosításra, egyeztetésre, az ülésen a FODISZ
ügyvezetése is részt vesz.
Az OV tagok egymással a kapcsolatukat e-mailben, skype-on, mobiltelefonon tartják.
Minden OV-tag a saját feladatvégzése során köteles az OVI-val egyeztetni a felsorolt
kommunikációs csatornák valamelyikén a jelen szabályban számára meghatározott vagy OVI
felkérése alapján végzett szakmai feladatok ellátásakor.
Az OV tagjai kötelesek egymás munkáját segíteni annak sikeres elvégzése érdekében, de senki sem
végezheti el másik OV tag munkáját, feladatát.
Az OV tagok feladatvégzése költségtérítéssel valósul meg a FODISZ-al kötött megállapodás szerint, a
központilag meghatározott költségtérítés összegével, a konkrét havi szakmai feladatok OVI
teljesítés igazolása alapján.

Záró rendelkezések
A FODISZ OV és OV tagok évközben történő szabályszerű szakmai működéséért az OVI a felelős.
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A FODISZ OV tevékenységét, a FODISZ alapszabályában rögzített időszakokban és a hatályos FODISZ
Országos Versenyigazgatóság Működési Szabályzatában leírtak, és a FODISZ elnökség jelen határozatában
megadottak alapján kell végeznie.
A FODISZ Elnöksége jelen 25-E/2015 (VI.26.) számú határozata kapcsolódik a FODISZ Alapszabályában
meghatározottakhoz, az a szövetség működésének célját szolgálva vonatkozik a FODISZ OV minden tagjára,
FODISZ tagszervezetekre, tárgyévi diákolimpiára benevezett iskolákra, azok diákjaira, testnevelőkre, helyi
versenyrendezőkre, játékvezetőkre, versenybírókra, amely hatályba lép a mai napon.

2015. június 26.
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