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1. Slotok elosztása – Amennyiben több a jelentkező mint az elérhető slotok száma 

- Azok a versenyzők szerezhetnek slotot, akik a kvalifikáló versenyeken jobb eredményt értek el a 

számítás alapján - a pontok számítását lásd a 3. pontban -, illetve az EB-VB-t megelőző évben 

rendelkezett MDLSZ minősítéssel, versenyengedéllyel. 

- Csak olyan eredmény érvényes, amit ugyanabban a divízióban szerzett a versenyző, mint amiben 

indulni fog. Ettől eltérni csak szakágvezetői jóváhagyással lehet.  

- Junior, super junior, lady, senior, super senior kategóriába tartozó versenyzők az overall 

eredményeiket is benevezhetik. (természetesen kategóriában elért helyezésüket is nevezhetik) 

- A slotok kiosztásánál a csapat nevezést figyelembe véve a szakágvezető előnyben részesítheti a 

csapat érdekeit. (határidő előtt leadott csapatnevezés esetén) 

 

2. Kvalifikáló versenyek  

- Az EB-VB-t megelőző évben bármely Level III. (vagy magasabb szintű) verseny, ahol divíziónként 

legalább tíz (10), kategóriánként legalább öt (5) versenyző szerepel az eredménylistában. 

 

3. Nevezés módja, határideje 

- e-mail-ben el kell küldeni a mellékletben található Nevezési Nyilatkozatot hiánytalanul kitöltve és a 

három hozott verseny eredményét igazoló jegyzőkönyv másolatot csatolni (PDF) 

- nevezés határideje az aktuális világversenyt megelőző hazai versenyidőszak utolsó napja.  

- határidő után csak a szabad helyekre vagy várólistára lehet jelentkezni 

 

3.1. Pontok számítása  

- A kvalifikáló versenyen elért eredmény és a divízió (és kategória) eredménylistáján szereplők 

számának hányadosa. 

- Példák: - ha a versenyző 3. helyezést ért el az eredménylistában szereplő 10 versenyző közül, akkor 

a hozott pontszáma 3/10= 0,30. 

- Ha valaki 17. helyezést ért el az eredménylistában szereplő 65 versenyző közül, akkor a hozott 

pontszáma 17/65= 0,26 

- A számítást két tizedes jegyig kell számolni, a kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva. 

- A három legkisebb hozott eredmény összege számít bele a kiválasztásba. 

 

3.2. Várólista 

- határidő lejárta előtt jelentkező de slot-ot nem kapó várólistán szereplő versenyzők esetében a 

hozott pontok számítanak 

- visszalépés esetén az eredményességi sorban következő versenyző kap lehetőséget az indulásra. 



- határidő lejárta utáni nevezők várólistáról való slot szerzésnek lehetősége már nem eredményesség 

függő, hanem jelentkezés dátuma szerint történik 

- nevezés lemondása esetén a felszabadult slot kiosztásra kerül a korábban leírtak szerint. 

 

3.3. Juniorok  

- Abban az esetben, ha Magyarország 10, vagy annál több slot-ot kap adott versenyre az első 

kiosztásban, egy junior, vagy super junior versenyzőnek slot-ot biztosít a szövetség (amennyiben van 

Junior, Super Junior jelentkező és határidő előtt leadta nevezését). 

- A Junior jelentkezőnek az előző évben legalább egy Level III. versenyen részt kell vennie a saját 

divíziójában. 

 

4. Nevezési díj, fizetési határidő és azok elmulasztása 

- A nevezési díjat a szövetség egyösszegben megfizeti adott deviza nemben a rendezőnek a 

jelentkezők és a kapott slot-ok arányában.  (szintén második körös slot-ok esetén) 

- A Szövetség által kiállított számla határidőre nem teljesítése esetén a nevező a slot-ot elveszíti.   

 

5. Egyéb 

- IPSC kontinens vagy világversenyen résztvevő sportolók elsősorban Magyarországot, másodsorban 

a szövetséget képviselik 

- IPSC kontinens vagy világversenyen résztvevő sportolók számára a szakág előírhat kötelező viseletet 

és kötelező megjelenést (pl. megnyitó-záró ünnepség, egységes verseny öltözet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nevezési nyilatkozat 

 

Nevező versenyző adatai 

- Családi neve: 

- Kereszt neve: 

- Klub neve: 

- Versenyengedély száma: 

- E-mail címe: 

- Telefon száma: 

 

Nevezési adatok 

- Verseny elnevezése (amire nevez): 

- Hozott pontok összege: 

- Divízió: 

- Kategória: 

 

Számlázási adatok 

- Név: 

- Cím: 

- Adószám (Jogi személy esetén): 

- Kapcsolattartó neve, elérhetősége: 

 

Egyéb (pl csapat nevezés): 

 

 

Mint fent említett nevező kijelentem, hogy a Kontinens és világversenyek (EB,VB) nevezési, 

kiválasztási és fizetési szabályzatában leírtakat elolvastam, tudomásul vettem. Aláírásommal 

elfogadom, hogy nevezésem pozitív elbírálása esetén a szövetség felé fizetési kötelezettségem van. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

Aláírás: 


