Magyar Laser Osztályszövetség

Válogatók és válogatási elvek 2021
Mivel az elnökség 2021. január 12-i ülésén elhangzo ak értelmében fenntarto a a jogot, s
megállapodo , hogy a Covid 19 helyzet függvényében 2021. március 15-ig felülvizsgálja a válogató
versenyek helyszínének biztonságát, s szükség esetén változtat azokon, ezért a mai megbeszélésen az
elnökség életbe lépte e februári elnökségi ülésén kialakíto B tervét, s a vírushelyzet romlása mia
eltörölte a nemzetközi kvali kációs versenyeket.
Mivel a hazánkban március elején életbe léptete és azóta is érvényben lévő kormányrendelet
értelmében nem lehet versenyeket rendezni május végéig, így az elnökség úgy határozo , hogy ha a
kvali káció lezárásáig nem lehet versenyeket megtartani, akkor az általa megrendezésre kerülő
edzőtáborokon nyújto teljesítmény alapján fogja a versenyzőket rangsorolni.

A Magyar Laser Osztályszövetség a tavaszi időszakban két edzőtábor megrendezését tervezi,
mindkettőt a Balatonfüred – Tihany közötti vízterületen.
1. április 24 – 25 edzőtábor I.
2. április 30.- május 2. edzőtábor II.

Az Európa-bajnokságokra a rangsorolást az osztályszövetség elnöksége a fent említett
edzőtáborokon nyújtott teljesítmény alapján teszi meg, míg a világbajnokságokra
sikerült late ranking lehetőséget igényelni, így a válogatózást 2021. június 7-ig kell befejezni,
mely reményeink szerint lehetővé teszi, hogy a június 4-6 között megrendezésre kerülő MVM
Flottabajnokság lehetőséget nyújtson válogató verseny lebonyolítására.
A világbajokságokra a két edzőtáboron nyújtott teljesítmény, illetve az MVM
Flottabajnokság eredménye számít.
A rangsorolás az előző évhez hasonlóan a versenyeken elért eredmény százalékkal kifejezett
meghatározásával történik, kieső nélkül. Az előző évekhez hasonlóan a nemzetközi
előírásoknak megfelelően egy verseny akkor érvényes, s számít bele a válogatóba, ha a
regatta során legalább két érvényes futam lebonyolításra került. Ha a verseny nem érvényes a
résztvevők a nevezési lista szerinti utolsó pontszámot kapják meg.
Amennyiben egyetlen versenyt, valamint edzőtábort sem sikerül lebonyolítani a világversenyek elő ,
abban az esetben azokra a rangsorolás az előző évi ranglista alapján történik.

tt

tt

tt

tt

tt

tt

MLOSZ elnöksége

tt

fi

tt

tt

tt

fi

Balatonfüred 2021.03.12.

