MSSZ válogatási szabályzat kiegészítése
Tájékoztató a 2018. évi
11. IDBF Klub Legénység Világbajnokságra válogatásról
Megtörtént a Magyar Sárkányhajó Szövetség rendes tagjainak és regisztrált legénységeinek első
válogatási köre.
Azok a legénységek, melyek teljesítették a válogatási szabályzat 2017. évre szóló követelményeit
(indultak a 3 Magyar Bajnokságon, határidőre megfizették legénységenként a 100,-euró előnevezési díjat)
és beleférnek a nevezési osztályukban az országonként nevezhető (standard hajók esetén 5, small hajók
esetén 2 egység) létszámába, jogosultságot szereztek az indulásra.
Ezt a jogosultságot akkor érvényesíthetik, ha a 2018. évre előírt alábbi feltételeket is teljesítik:
részt vesznek a 3 Magyar Bajnokságon,
új tagok (egyesület) vagy új klubtagok (sportoló) esetén {2017-ben még nem voltak az MSSZ
tagszervezetei, vagy 2017-ben nem rendelkeztek az adott klubnál érvényes versenyzési engedéllyel}
2018. január 16-ig,
a többiek esetében {2017-ben a klubjában érvényes versenyzési engedéllyel rendelkezett, és klubja nevezi
a VB-re, valamint U18-asok és U24-esek esetében} 2018. március 31-ig „A” licences versenyzési
engedéllyel rendelkeznek,
határidőben megfizetik a nevezési díj hátralékát.
A fent leírt versenyzési engedély feltételektől eltérni csak a VB-ére nevezett legénységek összetételében
történő előre nem látható változás esetén lehetséges. A változtatási kérelmet részletes írásbeli
indokolással az elnökségnek kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról minden esetben a szakmai bizottság
véleményezését követően az elnökség dönt.
A Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség szabályzata értelmében az IDBF Klub Legénység VB-én az a
versenyző vehet részt, aki az őt a VB-n indító egyesület tagja a verseny kezdete előtt 6 hónappal
(2018.01.16.). A Magyar Sárkányhajó Szövetség a fentiek értelmében a VB-n való részvételét csak
azoknak a sportolóknak hagyja jóvá, akik az előírt feltételeknek és az elnökség döntésének megfelelnek.
Azoknak a legénységeknek válogatózniuk kell, melyek ugyan teljesítették az előzőekben leírt feltételeket,
de nevezési osztályukban (premier open, premier női, senior „B” open és senior „B” vegyes kis hajós
osztályokban) a nevezések száma meghaladja az előre meghatározott nevezhető kontingenst. A válogató
verseny várhatóan 2018. május 12-13-án lesz Budapesten.
Azok a legénységek, melyek 2017-ben nem teljesítették az előválogatási feltételeket vagy még nem
tudták eldönteni, hogy 2018-ban lesz-e legénységük, de közben úgy változott a helyzetük, hogy mégis
legénységet tudnak állítani, azoknak 2018. január 16-ig lehetőségük van a szabadon maradt
kontingensekre (mellékelt táblázat) jelentkezni. Amennyiben e határidőig többen jelentkeznek, mint a
szabad kontingensek száma, közöttük szintén 2018. május 12-13-ra írjuk ki a válogatót.

Jó és eredményes felkészülést kívánunk a kluboknak és a sportolóknak!
Magyar Sárkányhajó Szövetség
elnöksége

