Kvalifikációs szabályzat
Az MKSZ teremkerékpár szakágára vonatkozólag
Művészi teremkerékpár kvalifikáció

1. Junior EB-re történő kvalifikáció:
1.1. A szabályzat célja, kiválasztani az adott év legjobb U19-es magyar versenyzőit a
következő kategóriákban:
Junior lány 1-es kategória: 2 fő
Junior fiú 1-es kategória: 2 fő
Junior lány 2-es kategória: 1 páros
Junior nyílt 2-es kategória (két fiú vagy egy fiú és egy lány): 1 páros
Junior lány 4-es kategória: 1 négyes
1.2. A kvalifikációban való részvétel minimum feltétele
A versenyző(k)nek az adott naptári évben legalább két junior pontszerző versenyen, junior
korosztályban el kell indulni az EB-re történő nevezés lejártáig. Az EB májusban szokott
lenni, így a nevezési határidő április második, illetve május első felére várható.
1.3. A pontszerzés számítása
A pontok a versenyeken elért, a bírók által megállapított pontokból tevődnek össze. Egy
versenyző vagy csapat kvalifikációs pontja a 3 legjobb versenyeredményének az összege.
Amennyiben egy versenyző vagy csapat csak két junior kvalifikációs versenyen indul el,
harmadik pontszámként automatikusan az előző év VB-kvalifikációs versenyei közül a
legjobb eredménye kerül számításba.
1.4. A pontszerző versenyek
Az adott naptári év magyarországi versenyei – januártól májusig – valamint a szakági tanács
által megjelölt külföldi versenyek. A kvalifikációs versenyeket az előző év decemberében
kiadott versenynaptárban meg kell jelölni.
Egy pontszám beszámítható az előző év VB-kvalifikációs versenyei közül, mint harmadik
pontszám.
1.5. Kvalifikációs időszakban történő csapatmódosulás
Páros és négyes kategória esetében előfordulhat, hogy a kvalifikációs időszakban változik a
csapat összetétele. Legalább a csapat felének maradnia kell a csapatban ahhoz, hogy a további
pontok a korábban elért pontokhoz adódjanak. Tehát párosban legfeljebb 1, négyesben 2
versenyzőt lehet cserélni, különben új csapatként kell jegyezni a kvalifikációs rendszerben.
1.6. Pontegyenlőség
Nem nagy az esélye, de előfordulhat, hogy a kvalifikáció végére pontegyenlőség alakul ki két
versenyző vagy csapat között. Ilyenkor a 3 legjobb eredmény közül az 1 legnagyobbat kell
figyelembe venni.

2. Felnőtt VB-re történő kvalifikáció
2.1. A szabályzat célja, kiválasztani az adott év legjobb magyar versenyzőit a következő
kategóriákban:
Női 1-es kategória: 2 fő
Férfi 1-es kategória: 2 fő
Női 2-es kategória: 2 páros
Felnőtt nyílt 2-es kategória (két férfi vagy egy férfi és egy nő): 2 páros
Nyílt 4-es kategória: 1 négyes
2.2. A kvalifikációban való részvétel minimum feltétele
A versenyző(k)nek az adott naptári évben legalább két pontszerző versenyen junior vagy
felnőtt korosztályban el kell indulni a VB-re történő nevezés lejártáig. A VB novemberben
szokott lenni, így a nevezési határidő október második, illetve november első felére várható.
2.3. A pontszerzés számítása
A pontok a versenyeken elért, a bírók által megállapított pontokból tevődnek össze. Egy
versenyző vagy csapat kvalifikációs pontja a 3 legjobb versenyeredményének az összege.
Amennyiben egy versenyző vagy csapat csak két VB-kvalifikációs versenyen indul el,
harmadik pontszámként automatikusan az adott naptári év junior pontszerző versenyei közül a
legjobb eredménye kerül számításba
2.4. Pontszerző versenyek
A világbajnokságot megelőző 6 hónap magyarországi versenyei, valamint a szakági tanács
által megjelölt külföldi versenyek. A kvalifikációs versenyeket az előző év decemberében
kiadott versenynaptárban meg kell jelölni.
Egy pontszám beszámítható az adott naptári évben, a juniorok pontszerző versenyein elért
eredmény, mint harmadik pontszám.
2.5. Kvalifikációs időszakban történő csapatmódosulás
Az 1.5. pontban leírtaknak megfelelően a juniorokra is érvényes szabályozás érvényes.
2..6. Pontegyenlőség
Az 2.5. pontban leírtaknak megfelelően a juniorokra is érvényes szabályozás érvényes.
2.7. Felversenyeztetés
Junior korú versenyző részt vehet a felnőtt világbajnokságon, így a felnőtt kvalifikációban is.
Ekkor a felnőtt kvalifikáció szabályai érvényesek rá, de a pontszerző versenyeken indulhat
továbbra is junior korosztályban. Felnőtt korú versenyző nem élvez elsőbbséget a kora miatt a
juniorral szemben.

3. Egyebek
3.1. Nyilvánosság
A szakági tanács kötelessége nyilvánosságra hozni, az érintett versenyzők edzőivel tudatni
minden pontszerző verseny után 3 napon belül a kvalifikáció állását.
3.2. Válogatott keret
A kvalifikáció nyertesei alkotják az adott korosztály magyar válogatott keretét. A keret tagjait
a szakági tanács hirdeti ki a kvalifikációs időszak utolsó pontszerző versenyét követő 3 napon
belül. A válogatott cím a következő évi válogatott keret kihirdetéséig tart korosztályonként.

3.3. Kvalifikációból való kizárás/ A válogatott státusz elvesztése
Minden versenyzőre 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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