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2016. augusztus 25. 9:21
WUSV VB 2016 Meppen
Tisztelt Sz...... úr
Tisztelt Zubercsány Asszony,
A WUSV-val történt egyeztetést követően az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
Az alapvető szabályozás, hogy azokból az országokból, ahol 2 WUSV tagszervezet működik, közös
kvalifikációs versenyeket kell tartani. Ezt ebben az évben nem követték. A WUSV ebben az évben
kivételt tesz, és jelzi, hogy erre a továbbiakban nincs lehetőség.
6 résztvevő delegálható a WUSV Világbajnokságra, ahol 5 kutya induló és egy fő tartalék. A
szabályozás most úgy szól, hogy 3 főt az egyik, míg a másik 2 főt és 1 fő tartalékot a másik egyesület
nevezhet. A megosztás évente felcserélődik. Az egyesület, amelyik előző évben tartalék kutyát
küldött, ebben az évben 3 kutyát nevezhet.
Az idei WUSV Világbajnokságra mindegyik egyesület 3 kutyát nevezhet. Ezért kérjük Önöket, hogy
egy közös csapatot nevezzenek a WUSV Világbajnokságra.
Amennyiben nincs megállapodás az Önök részéről, nem tudjuk a nevezéseket elfogadni.
Üdvözlettel:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Forwarded Message ----From: "SV-H..."
To: Zubercsány Diana <z.diana@yahoo.com>
Sent: Thursday, August 25, 2016 9:21 AM
Subject: WUSV-Weltmeisterschaft 2016 in Meppen
Sehr geehrter Herr Sz......,
Sehr geehrte Frau Zubercsany,
nach Rücksprache mit der WUSV möchten wir Ihnen folgendes mitteilen.
Grundsätzlich gilt die Regelung, dass in einem Land, in dem es 2 WUSV-Mitgliedsvereine gibt, eine
gemeinsame Qualifikationsprüfung stattfinden muss. Dies ist in diesem Jahr nicht erfolgt. Die WUSV
erteilt für dieses Jahr eine Ausnahmegenehmigung, weist aber darauf hin, dass dies künftig nicht mehr
möglich ist.
Es können 6 Teilnehmer für die WUSV-Weltmeisterschaft gemeldet werden, wobei 5 Hunde starten
können und 1 Hund Ersatz ist. Die Aufteilung ist dann so geregelt, dass ein Verein 3 startberechtigte
Hunde melden kann sind und der andere Verein 2 startberechtigte Hunde + 1 Ersatz. Die Aufteilung
der Meldung erfolgt jährlich im Wechsel. Der Verein, der im vergangenen Jahr den Ersatz-Hund
gestellt hat, ist dieses Jahr mit 3 Hunden startberechtigt.
Für die diesjährige WUSV-Weltmeisterschaft kann jeder Verein definitiv nur 3 Hunde melden. Daher
bitten wir Sie, uns ein gemeinsames Team zur WUSV-Weltmeisterschaft zu melden.
Wenn keine Einigung Ihrerseits erzielt wird, können die Meldungen nicht angenommen werden.
Mit freundlichen Grüßen
.....

