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FCI IGP Világbajnokság
kvalifikációs feltételei

Elfogadva az ÖVSB
2020. szeptember 8-ai

ülésén, érvényes
visszavonásig 

(1/2020 ŐVSB hat.)

A MEOESZ nevében Magyarország képviselete a soron következő FCI IGP világbajnokságokon. 
Minden évben a legjobban teljesítő versenyzők részvételének segítése, és ösztönzése a minél 
eredményesebb világbajnoki helyezés elérésére mind a csapat-, mind az egyéni versenyben.
A sportszerű versenyzés, a MEOESZ értékeinek és szabályzatainak, valamint az FCI világbajnokságra 
vonatkozó szabályok betartása.

A válogatottság feltételei

1. Érvényes  MEOESZ  tagság.  (Mivel  a  válogatóversenyek  két  évet  érintenek,  így  a  befizetett
tagdíjat mindkét évre igazolni szükséges valamely MEOESZ szerződött partnernél.)

2. Az adott szezonban a MEOESZ Őrző-védő Sportbizottsága által megjelölt, legalább két válogató
versenyen való részvétel.

3. A kutya azonos felvezetővel versenyzik minden válogató versenyen. (Ez a feltétel vonatkozik az

előző évi fajta világbajnokságokra is az eredmény beszámítása érdekében.)

4. A  versenyen  szereplő  kutya  a  MEOESZ  adatbázisában,  az  adott  fajtaklub  magyar
azonosítószámával szerepeljen. (honosított származási lapja legyen)

5. A válogatottsághoz a versenyeken elért  két legjobb eredmény átlaga alapján legalább 270
pont elérése szükséges.

6. A pontversenybe az FCI világbajnokság előtti szezonban rendezett fajta világbajnokságon elért
eredmény abban az esetben számít be, ha a versenyző az első húsz helyezett közé kerül.
(Fajta világbajnokságok pl.: FMBB – belga juhászkutya, WUSV – német juhászkutya, IDC – 
dobermann, IFR – rottweiler, ISPU – schnauzer, ATIBOX – boxer)

7. Külföldön élő sportoló esetében további feltételek:
a) magyar állampolgárság,
b) bejelentett magyarországi lakóhely,

c) a megjelölt versenyek közül legalább az egyiken való részvétel,
d) második eredményként az adott ország, szintén válogató szintű versenyén elért pont is 
beszámítható.

8. A csapat  tagjait  a  MEOESZ ŐVSB elnöke  –  vagy az  általa  megbízott  személy  –  kéri  fel  a
világbajnokságon való részvételre, amelyre a versenyzőknek 15 napon belül írásban nyilatkozni
kell.
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9. Amennyiben egy felvezető több kutyája kvalifikálja magát, úgy a jobbik eredményt elért kutya
vehet  részt  a világbajnokságon.  Az FCI IGP VB szabályzatára  tekintettel  –  mely szerint  egy
felvezető egy kutyával vehet részt a VB-n – nem nevezhető a másik kutya tartalékként.

10. Amennyiben a kiírt feltételeknek nem felel meg annyi kutya, hogy az 5+2 fős keretet megtöltse,
úgy – a sportolók vállalása esetén – az üres helyek feltölthetők vagy a verseny végső rangsorában
soron következő versenyzőkkel,  vagy egy eredménnyel rendelkező versenyzővel, ha az kitűnő
minősítést szerzett. A versenyzők csapatba kerüléséhez a csapatkapitány és az ŐVSB elnökének
közös hozzájárulása szükséges.

Nevezés

A versenyzőket a MEOESZ nevezi.
A nevezési díjjal járó költségeket a MEOESZ fedezi.
A nevezés technikai részének intézése a csapatvezető kötelessége.

Költségek

A MEOESZ fedezi a nevezési díj költségeit.
A MEOESZ fedezi a VB-n leadandó serleg árát.
A versenyzők a VB-re saját költségükön utaznak, a szállásdíjat maguk finanszírozzák.

A MEOESZ-ÖVSB az éves bevételének arányához viszonyítottan nyújt támogatást, melyet a 
csapathirdetést követően a kijelölt csapatvezetővel közöl.
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A csapat

A csapat tagjai:

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

 sportszerűen és etikusan viselkednek a válogatóversenyek, a felkészülés és a világbajnokság ideje
alatt mindenkivel szemben;

 részt vesznek a csapatvezető által megszervezett felkészülési tréningen;

 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;

 lehetőség szerint közös szálláson szállnak meg.

A csapat  tagjai  etikai,  magatartásbeli  problémák,  sportszerűtlen viselkedés  miatt felfüggeszthető a
csapatvezető  által.  Felfüggesztés  esetén  az  ŐVSB  elnökével  történő  egyeztetést  követően  a
csapatvezető ajánlására a tartalékként benevezett vagy másik – a kiírás feltételeit telesítő és vállaló –
versenyző delegálható.

A csapat  tagjai  kivételes esetben (pl.  betegség,  családi  körülmények,  munkahely elvesztése,  stb.  –
emberileg méltányolható okok)  lemondhatnak a válogatottságról a nyilatkozat aláírását és a vállalást
követően  is.  A  lemondásról  és  annak  okáról  a  versenyző  köteles  haladéktalanul  értesíteni
csapatvezetőt. Az értesítés elmaradása, vagy az indokolatlan visszalépés fegyelmi felelősségre vonást
eredményezhet, mely a következő évi versenyzéstől vagy a VB-n való szerepléstől való eltiltást is
maga után vonhatja.

A csapatvezető

A csapatvezetőt az ŐVSB tagjainak javaslatára az ŐVSB elnöke kéri fel a szezon első válogató
   versenyét megelőzően. A csapatvezető mandátuma 2 év.  

A csapatvezetővel szemben támasztott feltételek:

 A sportban ismert és elismert személy legyen.

 Kifogástalan előélet a kutyasport szempontjából.

 Ismerje az aktuális szabályzatot, és bírói elvárásokat.

 Rendelkezzen megfelelő idegennyelvtudással. (angol és/vagy német)

A csapatvezető jogosult a csapat tagját magatartásbeli problémák, etikai szabályszegés, a szabályzatok
be nem tartása miatt felfüggeszteni. A felfüggesztésről az ŐVSB elnökét haladéktalanul tájékoztatnia
kell. A csapatvezető ajánlást tesz az ŐVSB elnöke felé a tartalékként benevezett, vagy ennek hiánya
esetén másik – a kiírás feltételeit teljesítő és vállaló – versenyző csapatba delegálására. A versenyző
szerepléséről az ŐVSB elnökével közösen döntenek.

A  csapatvezető  a  mandátuma  lejárata  előtt  lemondhat,  melyet  az  ŐVSB  elnöke  részére  köteles
indoklással együtt írásban jelezni.
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A csapatvezető feladatai különösen

Előkészítő munkák:

 kapcsolattartás a MEOESZ munkatársaival az ügyintézésben;

 lezajlott válogatók után a csapatértekezlet összehívása és egyeztetés a versenyzőkkel;

 csapat tagjainak hivatalos kihirdetése (az ŐVSB honlapján, valamint lehetőség szerint az „A 
Kutya újságban” való megjelentetés),

 csapattréningek megszervezése az igényeknek és időjárási viszonyoknak megfelelően, de 
legalább egy közös tréning az időmérő gyorstréning elpróbálására;

 szponzoráció keresése;

 MEOESZ logóval vagy felirattal ellátott formaruha beszerzése;

 szállás foglalása, utazás technikai részleteiről való tájékoztatás (kívánatos, hogy a csapat egy 
helyen legyen elszállásolva),

 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,

 segítség a versenyzők ágazati munkái előtt,

 a versenyzők kísérése a nyomterületre,

 versenyzők által igényelt óvások megtétele,

 beszámoló elkészítése a csapat teljesítményről, rendezvényről és benyújtása az ŐVSB részére.



Alulírott,

Név:

Szül. hely, idő:

Lakhely:

Tagsági szám:

Elérhetőség (e-mail, tel):

NYILATKOZAT

az évi FCI IGP Világbajnokság kvalifikációs versenyein való

részvételről1

kijelentem,  hogy  a  ………………………………………..  Egyesület  tagja  vagyok,  és  MEOESZ

szövetségi kártyával rendelkezem, a kiírásban szereplő éves tagsági díjaim rendezésre kerültek.

A  MEOESZ-ŐVSB  által  kiírt,  az  „FCI  IGP  Világbajnokság  kvalifikációs  feltételeiben”  foglalt

szabályokat ismerem, azokat elfogadom, és magamra kötelezőnek ismerem el.

A fentiek alapján kijelentem, hogy a megrendezésre kerülő kvalifikációs versenyeken részt kívánok

venni,  valamint  a  pontszámítás  alapján,  kvalifikáció  esetén  vállalom  a  részvételt  az  FCI  IGP

Világbajnokságon.

Kelt:

………………………………………

aláírás

1 A nyilatkozat leadási határideje a felkérést követő 15 nap.
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