WUSV Világbajnokság és Universalsieger kvalifikációs feltételei
2021.
Cél
A WUSV szabályainak megfelelően megtartani a hazai válogatóversenyt és delegálni a magyar csapatot a
soron következő WUSV Világbajnokságra és Universalsiegerre.
A két magyarországi WUSV tagszervezet, a MEOESZ (részéről a HNJE, mint német juhász
fajtagondozó) és az MNJK részéről delegált versenyzők közül a legjobbak vehessenek részt és
képviselhessék Magyarországot a WUSV által megrendezésre kerülő világbajnokságokon.
A sportszerű versenyzés, a hazai és a nemzetközi szabályzatok, valamint az adott rendezvény
szabályainak betartása.

A VB és az Universalsieger kvalifikációjának közös feltételei
1. Érvényes tagság valamely magyar WUSV tagnál. (befizetett tagdíj igazolása a versenyző részére
kiadott tagkártya másolatával)
2. A válogatottba kerülés alapfeltétele a WUSV közös selejtezőn való részvétel.
Közös válogatóverseny: 2021. május 29-30. Jászalsószentgyörgy
3. A versenyzőktől a selejtezők során a sportszerű és etikus viselkedés elvárt.
4. A közös verseny lezárása után amennyiben valamelyik versenyző mindkét kvalifikáció feltételeit
teljesíti, nyilatkozik, hogy melyik versenyen kíván részt venni. (VB vagy Universalsieger). Ezt a
döntését később nem módosíthatja.

A VB válogatottság további feltételei
1. A válogató versenyen összesen legalább 250 pontot, emellett pedig ágazatonként pedig legalább 80
pontot kell elérni.
2. A közös verseny első 6 helyezettje kvalifikálja magát a WUSV VB-re. (5 fő versenyző, 1 fő
tartalék)
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3. A kutyának rendelkeznie kell, egy a származási lapon feltűntetett – bepecsételt – „a” elismert
HD/ED (csípő-könyök) minősítéssel. (a1-mentes, a2-majdnem mentes, a3-még elfogadható
fokozatok valamelyike), valamint honosított származási bizonyítvánnyal. 2018.01.01. után született
kutyák részére kötelező az „a” elismert SV röntgen minősítés.

Az Universalsieger válogatottság további feltételei
1. A kutyának rendelkeznie kell, egy a származási lapon feltűntetett – bepecsételt – „a” elismert
HD/ED (csípő-könyök) minősítéssel. (a1-mentes, a2-majdnem mentes, a3-még elfogadható
fokozatok valamelyike), valamint honosított származási bizonyítvánnyal. 2016.01.01. után született
kutyák részére kötelező „a” elismert SV röntgen minősítés.
2. A kutyának rendelkeznie kell egy 12 hónaposnál idősebb korban megszerzett legalább „jó” kiállítási
minősítéssel.
3. Az Universalsiegeren induló kutyák sorrendje az eredményeik alapján az alábbiak szerint kerül
meghatározásra:
- Az IGP versenyen elérhető 300 pont. (közös kvalifikáción szerezhető meg)
-

Az egészségügyi eredményért összesen 100 pont kapható.
HD/ED A = 100 pont;
HD A /ED B v fordítva = 95 pont;
HD/ED B = 90 pont
HD A / ED C vagy fordítva = 80 pont
HD/ED C = 70 pont
HD B / ED C vagy fordítva = 75 pont

-

A kiállítási eredményért kapható 200 pont.
osztály győztes = 100 pont; 2. helyezett 98 pont, 3. helyezett 96 pont; stb.

FONTOS!
A VB és az Universalsiegeren szereplő kutyák esetében is az SV röntgen és a kiállítási
eredményeket legkésőbb 2021. augusztus 1-ig meg kell szerezni és be kell mutatni a szervező
kluboknak.
Nevezés
A versenyzőket kérjük, a nevezésüknél előre jelöljék meg, mely egyesülettől kívánja magukat
kvalifikálni.
A nevezés technikai részének intézése a csapatvezető kötelessége.
A csapat
A lezajlott közös válogató verseny után a feltételeknek megfelelt legjobb versenyzők nyilatkoznak, hogy
vállalják a WUSV VB-n való részvételt. A csapat kihirdetése a közös válogató verseny után megtörténik.
A csapat tagjai:
 betartatják a csapatvezető utasításait a felkészülés és a Világbajnokság ideje alatt;
 a csapatvezető kérésére rendelkezésre bocsátják a szükséges iratokat;
 részt vesznek a csapatvezető által megszervezett felkészülési tréning(ek)en;
 sportszerűen viselkednek a felkészülés és a verseny ideje alatt mindenkivel szemben;
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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.

A versenyző etikai, magatartásbeli problémák miatt felfüggeszthető a csapatvezető által, aki a problémát
jelzi a versenyző egyesülete felé. A delegáló egyesület vezetősége a versenyzőt kizárhatja a VB
csapatból.
A csapat tagjai kivételes esetben (méltányolható okokból, pl. sérülés, betegség, munkahely elvesztése,
családi körülmények, stb.) lemondhatnak a válogatottságról a vállalást követően is. A lemondásról és
annak okáról a csapatvezetőt haladéktalanul értesíteni kell.
A csapatvezető
A csapatvezetők (és helyettesek) személyére a csapat tagjai javaslatot tesznek, arról a klub vezetése dönt.
Külön javaslatot kérünk a VB és az Universalsieger esetében is.
A csapatvezetővel szemben támasztott feltételek:
 Rendelkezzen megfelelő idegennyelvtudással. (angol és/vagy német)
 A sportban ismert és elismert személy legyen.
 Ismerje az aktuális szabályzatot, és bírói elvárásokat.
A csapatvezető feladatai különösen
Előkészítő munkák:
 kapcsolattartás a versenyzőkkel és az egyesületek vezetőségével az ügyintézésben;
 lezajlott válogatók után a csapatértekezlet összehívása és egyeztetés a versenyzőkkel;
 csapattréningek megszervezése az igényeknek és időjárási viszonyoknak megfelelően
 szponzoráció keresése;
 formaruha beszerzése;
 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;
 igény esetén segítség a versenyzők ágazati munkái előtt;
 a versenyzők kísérése a nyomterületre;
 versenyzők által igényelt óvások megtétele;
Költségek és költségtérítés
A versenyzőket delegáló egyesületek vezetőségei határozzák meg a saját versenyzőik részére.
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