
1 

 

   

WUSV Világbajnokság kvalifikációs feltételei 

2018. 

 

Cél 

 

A WUSV szabályainak megfelelően megtartani a hazai válogatóversenyt és delegálni a magyar csapatot a 

soron következő WUSV Világbajnokságra.  

 

A WUSV szabályai szerint azon országokból, ahol kettő vagy több tagszervezet is van, közös 

kvalifikációs versenyt kell szervezni, amelyen az első 5+1 helyezést elért versenyző alkotja az 

ország csapatát. 

 

A MEOESZ (részéről a HNJE, mint német juhász fajtagondozó) és az MNJK részéről delegált 

versenyzők közül a legjobbak vehessenek részt és képviselhessék Magyarországot a WUSV által 

megrendezésre kerülő világbajnokságokon.  

 

A sportszerű versenyzés, a hazai és a nemzetközi szabályzatok, valamint az adott rendezvény 

szabályainak betartása. 

 

A válogatottság feltételei 

 

1. Érvényes tagság valamely magyar WUSV tagnál. (befizetett tagdíj igazolása a versenyző részére 

kiadott tagkártya másolatával) 

 

2. A válogatottba kerülés alapfeltétele a WUSV közös selejtezőn való részvétel. Ezen a versenyen az 

első 6 helyezett kvalifikálja magát a WUSV VB-re.  (5 fő versenyző, 1 fő tartalék) 

Közös válogatóverseny: 2018. május 12-13. Jászalsószentgyörgy 

 

3. Amennyiben az első 6 helyezett közül valaki nem teljesíti a WUSV által előírt feltételeket (3x80 

pont, de legalább 250 összpontszám), úgy az előző VB-t követő és a WUSV közös válogatót 

megelőző időszakban (2017. október 10 – 2018. május 10. között) teljesített megfelelő pontszámú 

IPO 3-as vizsga beszámítható, amennyiben azt valamely egyéb, előre meghirdetett versenyen (nem 

vizsga) teljesítette. 

 

4. A beszámító eredmény figyelembe vételére csak akkor van lehetőség, ha mindhárom ágazatot 

eredményesen teljesítette a versenyző a közös válogatón. 
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5. A beszámító eredmény pontszáma csak annyiban releváns, hogy a WUSV előírásainak megfeleljen. 

A beszámítást követően a versenyző a közös válogatón elért helyezése alapján kvalifikálódik. (értsd: 

WUSV közös válogatón 4. helyen 75-75-75, külön versenyen 255; WUSV közös válogatón 5. helyen 

70-70-70 külön versenyen 268. pont – hiába magasabb az 5. helyezett beszámító eredménye, 

mindenki a közös válogatón elért helyezése alapján kerül a csapatba – érvényes a tartalékra is.)  

 

6. A kutya azonos felvezetővel versenyzik a válogató versenyen és az esetleges beszámító versenyén is. 

  

7. A kutyának rendelkeznie kell, egy a származási lapon feltűntetett – bepecsételt – „a” elismert 

HD/ED (csípő-könyök) minősítéssel. (a1-mentes, a2-majdnem mentes, a3-még elfogadható 

fokozatok valamelyike), valamint honosított származási bizonyítvánnyal. 

 

8. Külföldön élő sportoló esetében további feltételek:   

a) magyar állampolgárság és bejelentett magyar lakcím, 

b) beszámító eredményként az életvitelszerű tartózkodási helye szerinti ország, szintén válogató 

szintű versenyén elért pont is beszámítható. (csak országos válogató, regionális pl. LGA nem), 

c) a közös válogató versenyen kötelező a részvétele a csapatba kerüléshez. 

 

9. A versenyzőktől a selejtezők során a sportszerű és etikus viselkedés elvárt. 

 

10. Egyebekben megfelel a WUSV és a Világbajnokságot szervező ország kiírásainak.  

 

 

Nevezés 

A nevezési díjjal járó költségeket az a klub nevezi, amelynek a versenyző a tagja. – Amennyiben több 

egyesületnek is tagja, így a közös válogató verseny megkezdése előtt, előre kérjük megjelölni, hogy mely 

egyesülettől kívánja magát kvalifikálni. 

A nevezés technikai részének intézése a csapatvezető kötelessége.  

 

A csapat 

A lezajlott közös válogató verseny után a feltételeknek megfelelt legjobb versenyzők nyilatkoznak, hogy 

vállalják a WUSV VB-n való részvételt.  

 

A csapat kihirdetése a közös válogató verseny után megtörténik.  

 

A csapat tagjai: 

 betartatják a csapatvezető utasításait a felkészülés és a Világbajnokság ideje alatt; 

 a csapatvezető kérésére rendelkezésre bocsátják a szükséges iratokat;  

 részt vesznek a csapatvezető által megszervezett felkészülési tréning(ek)en; 

 sportszerűen 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. 

 



3 

 

A versenyző etikai, magatartásbeli problémák miatt felfüggeszthető a csapatvezető által, aki a problémát 

jelzi a versenyző egyesülete felé. A delegáló egyesület vezetősége a versenyzőt kizárhatja a VB 

csapatból.  

 

A csapat tagjai kivételes esetben (méltányolható okokból, pl. sérülés, betegség, munkahely elvesztése, 

családi körülmények, stb.) lemondhatnak a válogatottságról a vállalást követően is. A lemondásról és 

annak okáról a csapatvezetőt haladéktalanul értesíteni kell.  

 

 

A csapatvezető  

 

A csapatvezetőt (és helyettesét) a csapat tagjai választják a csapat kihirdetését követően.  

 

A csapatvezetővel szemben támasztott feltételek:  

 A sportban ismert és elismert személy legyen. 

 Ismerje az aktuális szabályzatot, és bírói elvárásokat.  

 Rendelkezzen megfelelő idegennyelvtudással. (angol és/vagy német) 

 

A csapatvezető feladatai különösen 

 

Előkészítő munkák: 

 kapcsolattartás a versenyzőkkel és az egyesületek vezetőségével az ügyintézésben; 

 lezajlott válogatók után a csapatértekezlet összehívása és egyeztetés a versenyzőkkel; 

 csapattréningek megszervezése az igényeknek és időjárási viszonyoknak megfelelően 

 szponzoráció keresése; 

 formaruha beszerzése; 

 nevezéssel járó ügyintézés, szervezőkkel történő egyeztetés;  

 nevezési díj fizetési igazolásának, nemzeti zászlók, himnusz, ajándék beszerzése.  

 

VB alatt ellátandó feladatok: 

 kapcsolatfelvétel a szervezőkkel; 

 regisztráció, állatorvosi vizsgálat egyeztetése; 

 csapattréning levezetése; 

 gyakorló-nyomterület egyeztetése; 

 csapatvezetői értekezleten való részvétel; 

 csapat tagjaival történő folyamatos egyeztetés; 

 igény esetén segítség a versenyzők ágazati munkái előtt; 

 a versenyzők kísérése a nyomterületre; 

 versenyzők által igényelt óvások megtétele; 

 

Költségek és költségtérítés 

A versenyzőket delegáló egyesületek vezetőségei határozzák meg a saját versenyzőik részére.  

A versenyzők a VB-re saját költségükön utaznak, a szállás díját maguk finanszírozzák.         

A tartalék minden esetben saját költségen utazik a VB-re.      


