Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület
WUSV Világbajnokság kvalifikációs feltételei
2016.

Cél
A HNJE és a MEOESZ nevében Magyarország képviselete a WUSV által megrendezésre kerülő
világbajnokságokon.
Minden évben a legjobban teljesítő versenyzők részvételének segítése, és ösztönzése a minél
eredményesebb világbajnoki helyezés elérésére mind az egyéni, mind a csapatversenyben.
A sportszerű versenyzés, a HNJE értékeinek és szabályzatainak, valamint a rendezvény szabályainak
betartása.
A válogatottság feltételei
1. Érvényes HNJE tagság. (befizetett tagdíj és új belépő esetében aláírt belépési nyilatkozat)
2. Az adott szezonban a HNJE által megjelölt, legalább két válogató versenyen való részvétel.
3. A kutya azonos felvezetővel versenyzik minden válogató versenyen. (Ez a feltétel vonatkozik az előző
évi WUSV versenyre is az eredmény beszámítása érdekében.)
4. A mellékelt nyilatkozat aláírása, amelyben a versenyzők kifejezik a Világbajnokságon való részvételi
szándékukat és vállalják a HNJE-MEOESZ színeiben történő részvételt.
A nyilatkozat kitöltési határideje: 2016.04.01. Kérjük az aláírt nyilatkozatot postai úton a HNJE
címére, vagy e-mailben Zsofcsin Jenő részére, az info@discoverteam.hu címre szíveskedjenek
továbbítani.
5. A kutyának rendelkeznie kell, egy a származási bizonyítványon feltűntetett – bepecsételt – „a”
elismert HD/ED (csípő–könyök) minősítéssel, valamint külföldi tenyésztésű kutya esetén az
egyesületnél honosított származási bizonyítvánnyal.
6. A válogatottsághoz a versenyeken elért két legjobb eredmény átlaga alapján 260 pont elérése,
valamint az őrző-védő ágazatban elért átlag 85 pontos eredmény szükséges.
1. eredmény: 2015.10.10-11 Dombóvár
2. eredmény: 2015.11.07-08. Komárom - HNJE Nemzeti Bajnokság 3. eredmény: 2016.03.26-27. Szolnok
7. A 2015 évi fajta világbajnokság (WUSV) eredménye beszámít, amennyiben a versenyző és a kutya az
első 30 helyezettben szerepel.
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8. Külföldön élő sportoló esetében további feltételek:
a) magyar állampolgárság és bejelentett magyar lakcím;
b) a megjelölt versenyek közül legalább az egyiken való részvétel;
c) második eredményként az adott ország, szintén válogató szintű versenyén elért pont is
beszámítható. (országos válogatók érvényesek, helyi vagy regionális pl. LGA nem beszámítható)
9. A versenyzőktől a selejtezők során a sportszerű és az etikus viselkedés az elvárt.
10. Egyebekben megfelel a WUSV és a Világbajnokságot szervező ország kiírásainak.

Nevezés
A versenyzőket a WUSV VB-re a HNJE nevezi.
A nevezési díjjal járó költségeket a HNJE fedezi.
A nevezés technikai részének intézése a csapatvezető kötelessége.
A csapat
A lezajlott válogató versenyek után a HNJE Kiképzési Főfelügyelője (KF) felkéri a feltételeknek megfelelt
legjobb versenyzőket a WUSV VB-én való részvételre.
A csapat összetétele:
Páros évben 3 fő csapattag + 2 fő (nem nevezett) tartalék a nevezés leadásáig.
Páratlan évben 2 fő csapattag + 1 fő nevezett tartalék + 2 fő (nem nevezett) tartalék a nevezési határidőig.
A csapat tagjai:
 betartatják a csapatvezető utasításait a felkészülés és a Világbajnokság ideje alatt,
 részt vesznek a csapatvezető által megszervezett felkészülési tréningeken,
 lehetőség szerint közös szálláson szállnak meg,
 sportszerűen – és a HNJE Alapszabályának megfelelően – viselkednek a felkészülés és a verseny ideje
alatt mindenkivel szemben,
 a versenyt érintő minden kérdésben a csapatvezetővel egyeztetnek (önállóan nem intézkedhetnek,
óvást a csapatvezetővel egyeztetve nyújthatnak be),
 a csapat érdekeit szem előtt tartva egymás munkáját segítik.
A versenyző etikai, magatartásbeli problémák miatt felfüggeszthető a HNJE Kiképzési Főfelügyelője (KF)
által és kizárására előterjesztést tehet a HNJE vezetősége felé.
A csapat tagjai kivételes esetben (emberileg méltányolható okokból, pl. betegség, munkahely elvesztése,
családi körülmények) lemondhatnak a válogatottságról a nyilatkozat aláírását és a vállalást követően is. A
lemondásról és annak okáról a csapatvezetőt haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítés elmaradása, vagy az
indokolatlan visszalépés a VB-n való szerepléstől fegyelmi felelősségre vonást eredményezhet, mely a
következő évi versenyzéstől való eltiltást is maga után vonhatja.
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Költségek és költségtérítés
A HNJE állja a nevezési díjat.
A versenyzők a VB-re saját költségükön utaznak, a szállás díját maguk finanszírozzák.
A VB-n való eredményes szereplés esetén a HNJE – anyagi lehetőségeihez mérten – az alábbiak szerint
juttat visszatérítést az egyes versenyzőknek:
 280 pont felett: az üzemanyag és szállás költségét számla ellenében, 100%-ban, a rendezvényt követő
90 nappal téríti.
 275-280 pont között, az üzemanyag és szállás költségét számla ellenében, 50%-ban, a rendezvényt
követő 90 nappal téríti.
Üzemanyag térítése alatt az Európán belül személygépkocsival történő közlekedés költsége értendő.
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NYILATKOZAT
a 2016 évi WUSV Világbajnokság kvalifikációs versenyében való
részvételről

Alulírott,
Név:
Szül. hely, idő:
Lakhely:
HNJE tagsági szám:
Elérhetőség (e-mail, tel):

kijelentem, hogy a Hunnia-Rex Német juhászkutya Egyesület tagja vagyok, az éves tagsági díjam 2016
évre rendezésre került.
A Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület „WUSV Világbajnokság kvalifikációs feltételei 2016.”-ban
foglalt szabályokat ismerem, azokat elfogadom, és magamra kötelezőnek ismerem el.
A fentiek alapján kijelentem, hogy a 2016 évi WUSV Világbajnokság kvalifikációs versenyein részt
kívánok venni, valamint a pontszámítás alapján, kvalifikáció esetén vállalom a HNJE színeiben való
részvételt a német juhászkutyák – WUSV – világbajnokságán.

Kelt:

………………………………………
aláírás
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