MSSZ válogatási szabályzata
a 2019. évi
14. IDBF Nemzetek Közötti Világbajnokságra és a
17. EDBF Klub Legénység Világbajnokságra
Válogatás a 2019. évi Világbajnokságra (Pattaya, Thaiföld, 2018.08.20-25.)
Premier és Junior divízió
Amennyiben az MSSZ szövetségi kapitánya úgy ítéli meg, hogy a Pályázati feltételeknek
megfelelt versenyzőkből a VB-én első hat helyezésre esélyes legénység indítására van esély,
javaslatot tesz az MSSZ Elnöksége felé, hogy mely legénységeket nevezze.
A Világbajnokságon való indulás feltételei:
-

-

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 való eredményes
részvétel,
az MSSZ által meghirdetett VB-re felkészítő edzőtáborban való részvétel,
részvétel a 2019. évi MSSZ Magyar Bajnokságokon (kivéve a medencés),
2019. évi MSSZ nemzetközi „A” licenszes versenyzési engedély,
az MSSZ Alapszabályának és szabályzatainak betartása, teljes lojalitás a szervezettel,
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 Világbajnokságra utazó premier és junior
keretre az előző évek eredményei alapján (egyesületek magyar bajnoki eredményei, outrigger
válogató, EB-VB 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.

Senior divíziók
A Világbajnokságon való indulás feltételei:
-

-

a VB-én való részvétel anyagi költségeinek vállalása,
részvétel a 2019. évi MSSZ Magyar Bajnokságokon (kivéve a medencés),
2019. évi MSSZ nemzetközi „A” licenszes versenyzési engedély,
az MSSZ Alapszabályának és szabályzatainak betartása, teljes lojalitás a szervezettel,
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 való eredményes
részvétel,
az MSSZ elnöksége által meghozott a részvétellel kapcsolatos (nevezés, utazás,
szállás, transzfer) döntések tudomásul vétele, elfogadása.

Az MSSZ szövetségi kapitánya a Divízió vezetőkkel egyeztetve, a Nemzetek közötti
Világbajnokságra utazó senior keretre az előző évek eredményei alapján (egyesületek magyar
bajnoki eredményei, outrigger válogató, EB-VB 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.

A Klub Legénység Európa - bajnokságon (Sevilla, Spanyolország 2019.07.25-28)
indulás feltételei, válogatás.
A Klub Legénység EB-én csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik érvényes MSSZ
nemzetközi „A” licences versenyzési engedéllyel rendelkeznek, és egyesületük
legénységet indított a Magyar Bajnokságon, a 10 személyes Magyar Bajnokságon, illetve
a Hosszú Távú Magyar Bajnokságon.
A 17. EDBF Klub Legénység EB-én egy divízió egy nevezési osztályában egy nemzetet 5
nagyhajós és 2 kishajós legénység képviselhet. A legénység tagjának az EB előtt 6 hónappal
az egyesület tagjának kell lennie. A legénység tagjai csak egy egyesületből kerülhetnek ki!
Az egyesületek vezetőinak 2019.01.31-ig nyilatkozniuk kell, hogy részt kívánnak-e venni az
EB-én, hány legénységgel és milyen nevezési osztályban.
Azokban a versenyszámokban, ahol a feltételt teljesítők száma meghaladja az 5 vagy 2
legénységet, külön válogatást fogunk kiírni.
Az indulási jogosultságot megszerzett legénységek előnevezését, és regisztrációját az IDBF
online felületén a MSSZ végzi, ezzel igazolva a legénységek indulási jogosultságát. A
felületet ezután nyitja meg az MSSZ az egyesületek képviselői számára (PIN kód és jelszó).
Az MSSZ felé előzetesen meg kell adni, hogy ki az az egyesületből, aki jogosult a felületet
kezelni.

A Klub Legénység EB-re a létszámnak megfelelő EDBF regisztrációs és nevezési díjat az
egyesületeknek a Magyar Sárkányhajó Szövetség felé kell megfizetni, külön hirdetményben
megadott módon és határidőig.
A Klub Legénység 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 EB előtt 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

