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I.

Célja

A magyar kvalifikációs rendszer célja biztosítani Magyarország lehető legsikeresebb
szereplését a kontinens és világversenyeken. A célja, hogy a magyar csapatok egy jól
tervezhető mindenki számára azonos lehetőségeket biztosító rendszerben mérhessék össze
tudásukat.

II.

Szabályozás
1) A versenyek meghatározása

Az adott év kvalifikációs versenyeit a kerékpárlabda szakági tanács határozza meg.
A tanács feladata, JUNIOR kvalifikáció esetén az adott évet megelőző év Európa
bajnokságának megkezdéséig, míg FELNŐTT kategória esetén az adott évet a megelőző év
Világbajnokságának megkezdésének napjáig közzétenni.
A kvalifikációs versenyeket Magyarországon rendezik és tartalmaznia kell MKSz hivatalos
versenynaptárának.

2) Verseny mennyiség
A szakág tagegyesületei kötelesek minden évben legalább 4 kvalifikációs versenyt szervezni.
Amennyiben ez nem teljesül a kvalifikáció érvénytelen és az Országos bajnokságot megnyerő
csapat kvalifikálódik.

3) Versenyek időpontja
A meghatározott számú junior kvalifikációs versenyeket mindig két Európa bajnokság között
eltelő időszakra, míg a felnőtt kvalifikációs versenyeket a két Világbajnokság által közrezárt
időszakban kell szervezni.
A szakági tanácsnak törekedni kell arra, hogy a korosztályos kvalifikációk 2 hónappal
lezáruljanak az Európa bajnokság illetve a világbajnokság előtt.

4) B liga létrehozása
Abban az esetben ha – akár a junior akár a felnőtt-kvalifikációban több mint 8 csapat vesz
részt, a szakág köteles B ligát létrehozni.
A ligák között a csapatok szétosztásának az arányát a szakág vezetése határozza meg. Ajánlott
9 csapat esetén 6/3 arányban osztani.
A ligák közötti átjárás a kvalifikációs versenysorozat utolsó fordulóján lehetséges. B liga első
helyezettje játszik az A liga utolsó helyezettjével.
Az ezt követő évben a nyertes csapat játszhat a kvalifikációban.

5) A kvalifikációs versenyen kívüli versenyek.

A kvalifikációban nem szereplő versenyeken elért eredmények nem eredményeznek pont
szerzést a csapatok számára.

TEREM@BRINGASPORT.HU

3.oldal

6) A kvalifikáció résztvevői
A magyar kvalifikációs rendszerben csapatok vesznek részt.
A csapatok minden tagjának rendelkezni kell érvényes magyar licence-el illetve egy
magyarországi egyesületnél tagsággal.
A csapatok a versenyeken maximum 1 cserejátékossal indulhatnak, legalább az egyik
játékosnak a csapat eredeti játékosának kell lennie.
Amennyiben a csapat egyik tagja nem képes vagy nem kívánja folytatni a kvalifikációt a
csapat egy tagja tovább viheti a csapat addig elért pontjait. Ezt írásban köteles jelezni a
játékosok egyesületénél illetve a szakág vezetőjénél. Ennek elmulasztása a csapat kizárását
vonja maga után.
A kvalifikációs versenysorozat eredményeinek kihirdetését követően a csapat összetétele nem
változhat.
Abban az esetben, ha egy csapat nem kívánja, vagy tudja vállalni a világ vagy Európa
bajnokságon való indulást, akkor a soron következő csapat veszi át a helyét.
A kisszámú csapatokra való tekintettel, illetve a versenyek látványosabbá tételének érdekében
a junior korosztályú versenyzők részt vehetnek mind a két kvalifikációban.

III.

Értékelés
1) Pontozás

A csapatok a kvalifikációs versenyeken elért eredményeik után pontokat kapnak. Minden
versenyen azonos a pontozás.
1. helyezett 10pont
2. helyezett 9pont
3. helyezett 8pont
4. helyezett 7pont
5. helyezett 6pont
6. helyezett 5pont
7. helyezett 4pont
8. helyezett 3pont
9. helyezett 2pont
10. helyezett 1pont
11. helyezett 0pont
A szakág feladata az aktuális pontállást közzé tenni, hogy mindenki számára elérhető legyen,
illetve minden verseny után a részt vevők részére email-ben elküldeni.
A versenyszervező feladata a verseny jegyzőkönyvét elkészíteni, azt a szakág vezetőnek,
illetve a MKSz-nek elküldeni.

2) Kvalifikáció megszerzése

A kvalifikáció első két helyezését elért csapat válik magyar válogatottá. Az első helyezett a fő
csapat, a második helyezett a csere csapat.
A kvalifikáció eredményének meghatározásánál a kihirdetés előtt a szakági tanács minden
csapat legrosszabb eredményét figyelmen kívül hagyja.
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A magyar válogatott cím az azt elnyerő csapatot a következő év kvalifikációs versenysorozat
lezárásáig illeti.

3) Kvalifikációból való kizárás/ A válogatott státusz elvesztése
Minden csapatra és játékosra érvényes az MKSz általános, etikai és dopping, szabályzata.
Ezeknek a megszegése a kvalifikációból történő kizárást vonja maga után. A szabályzatok
nem ismerete, nem mentség azok megszegésének esetében.
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