Az MSSZ válogatási szabályzata
Válogatás a Nemzetek Közötti Világbajnokságokra, Európa-bajnokságokra
Általános feltételek:
A Nemzetek Közötti VB/EB-én csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik az adott
évben érvényes MSSZ nemzetközi „A” licences versenyzési engedéllyel rendelkeznek,
részt vettek a nagy hajós Rövid Távú Magyar Bajnokságon, a 10 személyes Magyar
Bajnokságon, illetve egyesületük legénységet indított a Hosszú Távú Magyar
Bajnokságon. Premier korcsoportú versenyzőknek a Hosszú Távú Magyar Bajnokságon
is részt kell venniük legénységükkel, amennyiben a VB/EB-én indulni szeretnének.
A VB/EB-én résztvevő válogatott versenyzők részvételi költségének támogatását minden
évben az Elnökség határozza meg, a verseny várható költségének, a résztvevő legénység (ek)
várható esélyei és a szövetség költségvetésének tükrében. A támogatás mértéke, összege
külön hirdetményben kerül megadásra.
Premier, U24, U18 divízió
Minden versenyévet megelőző évben (pontos dátum külön tájékoztatóban kerül megadásra)
pályázat útján, formanyomtatvány kitöltésével, egyénileg lehet jelentkezni.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a versenyző adatait,
sárkányhajós szakmai önéletrajzot,
a versenyző egyesületének ajánlását (elnök és/vagy szakmai vezető),
az egyesületi edzések helyét és időpontját,
az egyesületben végzet edzésmunka leírását,
nyilatkozatot a válogatottba kerülés feltételeinek elfogadásáról, a rájuk eső anyagi
költségek vállalásáról, annak időbeli - ütemezett megfizetéséről,
nyilatkozatot a VB-én való részvételhez szükséges edzésmunka, közös válogatott
edzések és edzőtáborok vállalásáról.

A pályázatot Pályázati adatlap kitöltésével aláírva pdf. vagy jpg. formátumban kell
megküldeni az info@sarkanyhajozas.hu e-mail címre a külön tájékoztatóban megadott
határidőig.
A beérkezett pályázatokat a szövetségi kapitány összesíti. Amennyiben a jelentkezők száma
egy nevezési osztályban legalább két egyesületnél is eléri a csapatalakításhoz szükséges
minimum 14 (nagy hajó) vagy 8 (kis hajó) főt, akkor a két vagy több csapat között
csapatválogatás dönt.

Ha nem éri el ezt a létszámot, de van annyi egyéni válogatott szintű jelentkező, hogy a
VB/EB-én jó eredményre esélyes csapatot tud az MSSZ indítani, akkor egyéni válogatás
kerül kiírásra.
A pályázók számának és korábbi sport eredményeiknek ismeretében a szövetségi kapitány
javaslatára az Elnökség dönt, hogy milyen nevezési osztályban kíván nevezni a VB/EB-re, és
melyik legénységet (legénységeket) készíti fel a VB/EB-re.
A pályázat feltétele mindkét válogatási forma esetén a pályázati díj megfizetése.
Pályázati díj: 20.000,-Ft/fő, amely beszámításra kerül a VB/EB utazási költségeibe.
Az összesítés után kb. 1 hónap (pontos dátum külön tájékoztatóban kerül megadásra) áll a
versenyzők, illetve az egyesületek rendelkezésére, hogy ezt a díjat befizesse.
A pályázati díjat banki átutalással vagy befizetéssel kell teljesíteni, a Magyar Sárkányhajó
Szövetség Duna Takarék Bankban vezetett számlájára: 58600283-11200606.
Csapatválogatás:
A csapatválogatás kiírásának feltétele, a pályázati díj időben történő befizetése.
A válogatás a VB/EB évében, az Eseménynaptárban megjelölt időpontban és helyen kerül
megrendezésre.
Nagy hajós válogatás 200, 500 és 2000 méteren, kis hajós válogatás 200 és 2000 méteren
kerül megrendezésre. A helyezések összeadódnak és az összetett eredmény határozza meg a
válogató győztesét. Egyenlő eredmény esetén, a 2000 méteren eredményesebb legénység a
győztes.
A válogató versenyen a versenyegyesülés nem megengedett.
Válogatás 20-as nagy hajóban (zárójelben 10-es kishajó):
A válogatón győztes legénységből minimum 14 főnek (8 fő) (vegyes legénységeknél ebből 7
(4) női evezősnek) a VB/EB-én induló legénység tagjának kell lennie. A 14 (8) főbe nem
értendő bele a kormányos és a dobos személye.
Válogatott legénységbe a válogatón győztes legénység kapitánya a szövetségi kapitánnyal
egyeztetve, az outrigger rangsorolón eredményesen részt vett más egyesületbeli versenyzők
közül minimum 4 (2) versenyzőt be kell hívnia, illetve maximum 10 (4) versenyzőt hívhat be
a legénység megnevezett 14 (8) fője felett.
Ehhez a szövetség egy rangsoroló outrigger felmérővel nyújt segítséget. A válogatón győztes
legénység kapitánya a szövetségi kapitánnyal egyeztetve javaslatot tesz a szakmai
bizottságnak, a távon résztvevő legénységre.
Ha a válogatón győztes legénység kevesebb, mint 14 (8) tagja áll rendelkezésére, akkor a
válogatón második helyezett legénység alakíthat válogatottat, az előbb leírt feltételek szerint.
Amennyiben sem az első, sem a második legénység nem tud önállóan válogatottat alakítani, a
legénységet a szövetségi kapitány állítja össze, és terjeszti a szakmai bizottság elé, a
rendelkezésre álló versenyzőkből.
A válogatón vesztes legénység a pályázati díjat visszakapja. Annak a csapatnak, amelyik nem
tud a válogató versenyre legénységet kiállítani, a pályázati díj nem jár vissza.

A Világbajnokságon való indulás feltételei csapatválogatás esetén:
-

-

a meghirdetett Pályázati feltételeknek való megfelelés,
megfelelő edzésmunka az egyesületben (egyesület vezetőjével tartott kapcsolat
alapján)
az MSSZ versenynaptárában szereplő outrigger rangsorolón (MB) való eredményes
részvétel,
az MSSZ által meghirdetett VB/EB-re felkészítő edzés napokon, edzőtáborban való
részvétel,
részvétel az adott évi MSSZ Magyar Bajnokságokon (kivéve a medencés),
adott évi MSSZ nemzetközi „A” licenszes versenyzési engedély,
az MSSZ Alapszabályának és szabályzatainak betartása, teljes lojalitás a szövetség
felé,
az IDBF és az MSSZ doppingszabályzatának tudomásul vétele és betartása, a MACS
utasításainak betartása, és szükség szerint a www.antidopping.hu oldalon történő
pontos, a valóságnak megfelelő regisztrálás, a kötelező tájékoztatókon való részvétel,
az MSSZ elnöksége által meghozott a részvétellel kapcsolatos (nevezés, utazás,
szállás, transzfer) döntések tudomásul vétele, elfogadása.

Egyéni válogatás:
Amennyiben az MSSZ szövetségi kapitánya a pályázatok ismeretében úgy ítéli meg, hogy a
pályázati feltételeknek megfelelt versenyzőkből a VB/EB-én első hat helyezésre esélyes
legénység indítására van esély, javaslatot tesz az MSSZ Elnöksége felé, hogy mely
legénységeket nevezze, illetve meghirdet egy bő válogatott keretet.
A bő válogatott keret tagjainak kb. 1 hónapon belül (pontos időpont külön tájékoztatóban
kerül megadásra) kell befizetnie a pályázati feltételek részét képező pályázati díjat.
A bő válogatott keretbe kerülés feltételei:
-

a VB/EB-ét megelőz évi versenyzési engedély a Magyar Sárkányhajó Szövetségnél,
a megfelelően kitöltött Pályázati adatlap határidőre történő megküldése,
pályázati díj határidőre történő befizetése,
a részvételi díj összegétől függően az Elnökség által meghatározott előtakarékossági
díj határidőben történő megfizetése (részletfizetés),
a versenyző egyesületének ajánlása (elnök, szakmai vezető),
sportolói előélet (dopping-vétség, fegyelmi vétség kizáró ok),

A VB/EB-én való indulás feltételei egyéni válogatás esetén:
-

a meghirdetett Pályázati feltételeknek való megfelelés,
megfelelő edzésmunka az egyesületben (egyesület vezetőjével tartott kapcsolat
alapján)
az MSSZ által meghirdetett erőnléti felmérőn való megfelelő szintű részvétel,
az MSSZ által meghirdetett központi edzéseken való részvétel havi egy alkalommal,
az MSSZ versenynaptárában szereplő outrigger rangsorolón (MB) való eredményes
részvétel,
az MSSZ által meghirdetett VB/EB-re felkészítő edzés napokon, edzőtáborokban való
részvétel,
részvétel az adott évi MSSZ Magyar Bajnokságokon (kivéve a medencés),
adott évi MSSZ nemzetközi „A” licenszes versenyzési engedély,
az MSSZ Alapszabályának és szabályzatainak betartása, teljes lojalitás a szövetség
felé,

-

-

az IDBF és az MSSZ doppingszabályzatának tudomásul vétele és betartása, a MACS
utasításainak betartása, és szükség szerint a www.antidopping.hu oldalon történő
pontos, a valóságnak megfelelő regisztrálás, a kötelező tájékoztatókon való részvétel,
az MSSZ elnöksége által meghozott a részvétellel kapcsolatos (nevezés, utazás,
szállás, transzfer) döntések tudomásul vétele, elfogadása.

Az MSSZ szövetségi kapitánya a Nemzetek Közötti VB/EB-re utazó keretre az előző évek
eredményei alapján (egyesületek magyar bajnoki eredményei, outrigger válogató, EB-VB
eredmények) az erőnléti felmérőkön és az outrigger rangsorolón (MB) elért eredmény (dupla
szorzó), valamint a közös sárkányhajós válogatott edzéseken és edzőtáborban nyújtott
teljesítmény alapján tesz javaslatot a Szakmai Bizottság felé. A végső keretet az Elnökség
fogadja el.
Ha valaki önszántából lemondja a VB/EB-én való részvételt, és azt nem tudja megfelelően
igazolni, az elveszti az addig befizetett pályázati díjat, elő takarékossági összeget. Minden
ilyen esetben a végső döntést az Elnökség hozza meg. Akik a válogatáson nyújtott
teljesítményük alapján nem kerülnek be az utazó keretbe, azoknak az addig befizetett elő
takarékossági összeg visszajár.

Senior divíziók
A VB/EB-én való indulás feltételei:
-

-

a VB/EB-én való részvétel anyagi költségeinek vállalása,
részvétel az adott évi MSSZ Magyar Bajnokságokon (kivéve a medencés),
adott évi MSSZ nemzetközi „A” licenszes versenyzési engedély,
az MSSZ Alapszabályának és szabályzatainak betartása, teljes lojalitás a szövetség
felé,
az IDBF és az MSSZ doppingszabályzatának tudomásul vétele és betartása, a MACS
utasításainak betartása, és szükség szerint a www.antidopping.hu oldalon történő
pontos, a valóságnak megfelelő regisztrálás, a kötelező tájékoztatókon való részvétel,
a szövetség által meghirdetett edzőtáborokban és edzéseken való kötelező megjelenés,
az MSSZ versenynaptárában szereplő outrigger rangsorolón (MB) való eredményes
részvétel,
az MSSZ elnöksége által meghozott a részvétellel kapcsolatos (nevezés, utazás,
szállás, transzfer) döntések tudomásul vétele, elfogadása.

Senior divíziókban a részvételi igényt a divízióvezetők mérik fel.
Az MSSZ szövetségi kapitánya a Divízió vezetőkkel egyeztetve, a Nemzetek Közötti VB/EBre utazó senior keretre az előző évek eredményei alapján (egyesületek magyar bajnoki
eredményei, outrigger válogató, VB/EB eredmények) az erőnléti felmérőkön és az outrigger
rangsorolón elért eredmény, valamint a közös sárkányhajós válogatott edzéseken és
edzőtáborban nyújtott teljesítmény alapján tesz javaslatot a Szakmai Bizottság felé. A végső
keretet az Elnökség fogadja el.

Válogatás a Klub Legénység Világbajnokságokra és Európa-bajnokságokra.
A Klub Legénység VB/EB-én csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik érvényes
MSSZ nemzetközi „A” licences versenyzési engedéllyel rendelkeznek, és egyesületük
legénységet indított a Hosszú Távú Magyar Bajnokságon, a nagyhajós Magyar
Bajnokságon, és a 10 személyes Magyar Bajnokságon. Az egyesület részvételi feltétele a
VB/EB-én továbbá az Outrigger Magyar Bajnokságon való megfelelő létszámú részvétel.
Egy egyesületnek kétszer annyi versenyzővel kell részt vennie, ahány nevezési
osztályban jelentkezett a Klub Legénység VB/EB-re.
A Klub Legénység VB/EB-én egy divízió egy nevezési osztályában egy nemzetet 5 nagyhajós
és 2 kishajós legénység képviselhet. A legénység tagjának a VB/EB előtt 6 hónappal az
egyesület tagjának kell lennie. A legénység tagjai csak egy egyesületből kerülhetnek ki!
Az egyesületek vezetőinek a versenyt megelőző év végéig (pontos dátum külön
tájékoztatóban kerül megadásra) hivatalosan nyilatkozniuk kell, hogy részt kívánnak-e venni a
VB/EB-én, hány legénységgel, melyik nevezési osztályban és versenytávon. A kishajós
jelentkezés esetén az egyesületeknek nevezési osztályonként 20.000,-Ft letétet kell fizetni az
MSSZ-nek. A letét összege a VB/EB-én való indulás esetén beszámításra kerül az
IDBF/EDBF regisztrációs díjba. Amennyiben valamelyik legénység visszalép, vagy válogató
kiírás esetén nem áll rajthoz a válogatón, a letét nem jár vissza. Ha valamelyik legénység, a
válogatón nem tudja kivívni az indulást, az annak megfelelő letét összege visszafizetésre kerül
az egyesületnek.
Azokban a versenyszámokban, ahol a jelentkezési feltételeket teljesítők száma meghaladja
az 5 vagy a 2 legénységet, külön válogatás kerül kiírásra. A válogató verseny az
Eseménynaptárban meghirdetett helyen és időben kerül megrendezésre.
Azok a legénységek, akik határidőben nyilatkoztak, a nevezési osztályukban nem haladja meg
a jelentkezők száma a megengedettet, és minden válogatási feltételnek eleget tesznek, azok
védettséget élveznek. Akik később jelentkeznek, és minden válogatási feltételnek eleget
tesznek, azokban a versenyszámokban van még lehetőségük nevezni, ahol az előzetesen
jelentkezett védett legénységek nem töltötték ki a teljes nevezési keretet.
Az indulási jogosultságot megszerzett legénységek előnevezését, és regisztrációját az IDBF
online felületén a MSSZ végzi, ezzel igazolva a legénységek indulási jogosultságát. A
nevezési díjat az egyesületek közvetlenül intézik a rendező felé. Minden banki átutalást
bizonylattal kell igazolni az MSSZ felé. Az MSSZ felé előzetesen meg kell adni, hogy ki az
az egyesületből, aki jogosult a felületet kezelni. Miután az egyesület elutalta az előnevezési
díjat, és ezt igazolta, az MSSZ megnyitja a felületet az egyesületek képviselői számára (PIN
kód és jelszó).
A Klub Legénység VB/EB-re a létszámnak megfelelő IDBF/EDBF regisztrációs díjat az
egyesületeknek a Magyar Sárkányhajó Szövetség felé kell megfizetni, külön tájékoztatóban
megadott módon és határidőig.
A Klub Legénység VB/EB-re a legénység képviselője (vezetője, kapitánya, menedzsere)
állítja össze az utazó és versenyen résztvevő legénységet, kezeli az IDBF online felületén a
versenyzők adatait (névszerinti nevezés), intézi az utazást, legénységi listák szabályszerű
kitöltését és leadását és minden egyéb adminisztrációt.
A Klub Legénység VB/EB előtt (külön tájékoztatóban megadott határidőig) le kell jelenteni a
résztvevők nevét, versenyengedély számát, hogy a szövetség igazolni tudja a nemzetközi
szövetség felé a versenyen való indulás jogosultságát.
A jogosulatlan versenyzői részvételt az MSSZ megtagadja és törli a sportolót az online
felületről. Az addig felmerült esetleges költségek a sportolót és klubját terhelik.

Magyar Sárkányhajó Szövetség
elnöksége

