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Tisztelt Szegvári úr!
Tisztelt ifj. Truka úr!
Engedjék meg, hogy a civil szervezetek aktuális nyilvántartása szerint az elnöki tisztséget
jelenleg betöltő személynek elsődlegesen megcímezve küldjem levelem.
Tájékoztatom, hogy a MEOESZ eljárásairól a HNJE-nek nem kell tudnia, hiszen semmilyen
téren nem vagyunk érintettek az Önök által közölt ügyben.
A MEOESZ részéről a HNJE az egyik szerződött fajtagondozó és a megbízást tavaly és idén
is én kaptam személyesen a közös válogatóval kapcsolatos ügyintézésre (mellékelve). Így
tehát érdemben jogosult vagyok tárgyalni minden a közös válogatót érintő kérdéskörben.
A WUSV közös válogató részleteiről korábban már történtek hatékony egyeztetések
Mészáros Mátéval és Vörös Lajossal, és a részletekben is megállapodtunk a helyszín, időpont
és a válogatottság feltételeinek vonatkozásában egyaránt.
Leginkább azért is lepett meg Mészáros Máté levelében közölt lemondásuk, mivel korábban
több alkalommal is tájékoztattak minket – Önöket is – a WUSV részéről, hogy kizárólag
közös válogatóról lehet csapatot kvalifikálni olyan országból, ahonnan több tag is van a
világszervezetben.
Emellett, ahogy Önök is írták, mindkét szervezet –az MNJK és a MEOESZ is – tagja a
WUSV-nak, és ez az Önöket érintő bárminemű eljárástól függetlenül is így van. Tehát a
közös válogatótól eltekinteni nem lehet továbbra sem, egyéb delegálási lehetőségre (2-3)
pedig nincs mód.
Természetesen továbbra is fenntartom a részünkről a közös válogató megszervezésének
szükségességét és a korábban egyeztetett részletek is megfelelnek, melyek már az Önök
naptárában is szerepelnek.
Dátum, helyszín: 2018.05.12-13. Jászalsószentgyörgy
Bírók: Ágazatonként kettő – viszont az SV bírója teljes mértékben elfogadható a B és C
ágazatban, így csak a nyomkövetésnél marad a két bíró felkérése.
Segédek: Előzetes egyeztetés alapján két külföldi segéd, az 1-es segédet az MNJK, a 2.
segédet mi választjuk.
Vagyis ismétlem, a részünkről semmilyen akadálya nincs a közös megszervezésnek a
korábban történt megegyezés szerint.

Mellékletben küldöm újra a válogatottság kiírásának feltételeit, melyet Önök is elfogadtak
már. Fontosnak tartom a tiszta versenyzést, így a kiírás elfogadását és publikálását a
versenyzők felé mielőbb!
A további részletekre pedig várom a javaslatokat.
Maradok tisztelettel:
Zubercsány Diana
a HNJE elnöke
a MEOESZ megbízottja a WUSV közös válogató szervezésében

