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Versenyző általános minősítési alapszabálya: Bármilyen minősítés megszerzéséhez
mindenképpen szükséges, hogy a versenyzőnek legyen érvényes, éves versenyengedélye az
adott évre, e nélkül minősítést szerezni nem lehet.
Bármelyik versenyzői minősítés csak akkor lesz érvényes, akkor íratható vagy írható jóvá,
ha a sportoló az adott évben legalább HÁROM, önálló azonosító számmal rendelkező,
bármely MDLSZ szakágban rendezett minősítő versenyen részt vesz és legalább egyszer
valamely fegyvernemben legalább II. osztályú minősítést teljesít.
Éves minősítés: Amikor a versenyző befejez egy évet, akkor minden versenyévad végén, 12.15
után az abban az évben elért eredményei után megkapja az adott fegyvernemekből a
minősítéseit, ezt nem kell kérelmeznie a versenyzőnek.
Évközi minősítés lényege, oka, szükségessége: Egy versenyévadban amikor a versenyző
megfelelt az alapkövetelményeknek, tehát legalább HÁROM, önálló azonosító számmal
rendelkező, bármely MDLSZ szakágban rendezett minősítő versenyen már részt vett és
legalább egyszer valamely fegyvernemben minimum II. osztályú minősítést teljesítette, akkor
kérheti az év-közbeni versenyzői minősítését, de ezt kérelmeznie kell, nem automatikus, mint
az év végén megjelenő minősítés. (pld: már teljesített, - de még jóvá nem írt,- meglőtt
minősítést kívánunk bejegyeztetni fegyvervásárláshoz)
Letölthető: https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/12/MDLSZ-evkozi-minosites.pdf
A letöltött kérelmet ki kell tölteni, majd a versenyzőnek és a versenyző klub elnökélnek is alá
kell írnia, le kell pecsételnie. Az aláírt iratot be kell scannelni és e-mail útján meg kell küldeni
a főtitkár részére. A számlát minden esetben az adott klub kapja (versenyző SOHA) és fizeti
meg a szövetség felé.
A Versenyeredmények kezelésével kapcsolatban részletes útmutatást ad az Eredmény
jegyzék le- és feltöltési segédlet és elektronikus versenyjegyzőkönyv kitöltési útmutató”
megnevezésű irat.
A versenyrendező által helyesen kitöltött és feltöltött versenyeredmények alapján a digitális
rendszer rögzíti a versenyen elért versenyzői minősítéseket, az elért versenyeredmények
bekerülnek a versenynaptárba.
Amennyiben a versenyrendező a versenyeredményeket hibásan, hiányosan, nem a kiadott
feltöltési útmutató szerint tölti ki és küldi meg a szövetség digitális rendszerébe - IT által emailben a konkrét hiba megjelölésével, visszaigazolva, - akkor az IT által megállapított hiba
javításából eredő többletköltségeket a szövetség tovább számlázza az adott versenyt rendező
tagegyesületnek.
Amennyiben a versenyrendező a digitális rendszerbe történő eredményfeltöltése után a
feltöltött versenyeredményekben bármilyen változtatást kíván végrehajtani, - a változtatás
konkrét okának a főtitkár, illetve a bírói bizottság elnöke részére történő részletes írásbeli (email) indoklása mellett - azt kérelmezheti, de amennyiben a módosításra engedélyt kap, akkor
ennek valamennyi költsége a versenyrendezőt terheli, a keletkezett és szolgáltató által

visszaigazolt költséget a szövetség tovább számlázza az adott versenyt rendező
tagegyesületnek.
Amennyiben a versenyrendező a digitális rendszerbe már feltöltötte a megrendezett verseny
versenyjegyzőkönyvét, akkor annak adataiban semmiféle változtatás nem végezhető.
A bírói pontok csak a versenyek versenyjegyzőkönyveiben rögzített bírók részére kerülnek
rögzítésre, utólagosan bírók nem rögzíthetőek a versenyjegyzőkönyvekbe.

Versenyrendező által kezdeményezett versenyeredmény módosítása
Amennyiben a versenyrendező a versenyeredményeket hibásan, hiányosan, nem a kiadott
feltöltési útmutató szerint tölti ki és küldi meg a szövetség digitális rendszerébe - IT által emailben a konkrét hiba megjelölésével, visszaigazolva, - akkor az IT által megállapított hiba
javításából eredő többletköltségeket a szövetség tovább számlázza az adott versenyt rendező
tagegyesületnek.
Amennyiben a versenyrendező a digitális rendszerbe történő eredményfeltöltése után a
feltöltött eredményekben bármilyen változtatást kíván végrehajtani, - a változtatás konkrét
okának a főtitkár, illetve a bírói bizottság elnöke részére történő részletes írásbeli (e-mail)
indoklása mellett - azt kérelmezheti, de amennyiben a módosításra engedélyt kap, akkor ennek
valamennyi költsége a versenyrendezőt terheli, a keletkezett és szolgáltató által visszaigazolt
költséget a szövetség tovább számlázza az adott versenyt rendező tagegyesületnek.
Amennyiben a versenyrendező a digitális rendszerbe már feltöltötte a megrendezett verseny
versenyjegyzőkönyvét, akkor annak adataiban semmiféle változtatás nem végezhető.
A bírói pontok csak a versenyek versenyjegyzőkönyveiben rögzített bírók részére kerülnek
rögzítésre, utólagosan bírók nem rögzíthetőek a versenyjegyzőkönyvekbe.

Versenyző által kezdeményezett versenyeredmény módosítása
Versenyeredmények és bírói pontok módosításának szabályai
A versenyrendező által a szövetségi digitális rendszerébe már feltöltött versenyeredmények és
a versenyjegyzőkönyvek alapján rögzített bírói pontok tekintetében vagy a verseny bármilyen
adatának módosítására (ami nem azonos a verseny utáni óvás jogával), - az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén van lehetőség:
1. a Versenyrendező erre vonatkozó és a kérelmet alátámasztó nyilatkozata,
2. az érintett versenyző Szövetség által nyilvántartott e-mail címéről kezdeményezett az
adatok módosítására irányuló kérelem főtitkár részére történő benyújtása,
3. a bírói bizottság vezetőjének hozzájáruló nyilatkozata
Eljárási mód: Az adott versenyen résztvett versenyzőnek a versenyeredmény (a
versenyjegyzőkönyv már előtte felkerül) feltöltésétől számított 14. naptári nap 24. órájáig van
lehetősége ezen kérelem benyújtására. A határidőben és az előírt feltételeknek megfelelően

benyújtott kérelem alapján a Főtitkár írásban megkeresi az adott verseny rendezőjét, valamint
a bírói bizottság elnökét, hogy írásban nyilatkozzanak az adott adatmódosítással kapcsolatban.
Amennyiben a versenyrendező nem tesz írásban nyilatkozatot vagy a bírói bizottság elnöke
írásban nem támogatja a benyújtott kérelmet, akkor a kérelmet a főtitkár írásban elutasítja,
erről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó versenyzőt.
A 14 napos határidő nem hosszabbítható, jogvesztő, melynek elmulasztása esetén igazolásnak
helye nincsen.
A határidő lejárta után benyújtott kérelmet a Szövetség nem vizsgálja.

