Magyar Repülő Korong Szövetség - Disc Golf Európa Bajnokság 2020 –
kvalifikációs kritériumok

A 2020-as Disc Golf Európa Bajnokságot (EDGC) és a Disc Golf Masters Európa
Bajnokságot (EMDGC) együtt rendezi meg a Cseh Disc Golf Szövetség Konopiště-ben
2020 augusztus 14 és 23 között.
A versenyen az egyes országok által kapott indulási jogok számát az országok PDGA
tagjainak száma határozza meg, egy már előzetesen az EDGF által elfogadott
szabályrendszer szerint. Ez alapján előzetes (nem hivatalos) számítások szerint 1 MJ18,
1 FJ18, 1 MPO, 1 FPO, 1 MP40 és 1 FP40 helyet kap Magyarország. Azon játékosok,
akik egyéb kor védett kategóriákban szeretnének indulni, kizárólag egyénre szóló, ú.n.
automatikus kvalifikációval szerezhetnek jogosultságot az indulásra: ehhez az kell, hogy
az adott kategóriában az európai országok játékosai között elég magas ratingje legyen
ahhoz, hogy meghívást kapjon
Az utazó kontingens meghatározására a DGB az alábbi szabályrendszert dolgozta ki:
1) Az EB-n részt venni kívánó játékosoknak legkésőbb a 2019-es Budapest Disc Golf Open
(2019 október 5-6) kezdetéig jelezniük kell az EB-n való indulási szándékukat, és azt, hogy
elsődlegesen és másodlagosan melyik divízióban kívánnak indulni (lásd még 5-ös pont). A
részvételi szándékot a DGB egyik tagjának (Kiss Péter és/vagy Hatvani Dániel) küldött emailben kell jelezni. Példa: Feri jogosult lenne MP40-ben indulni az életkora alapján, de az
MPO nem érdekli. Gizi jogosult lenne az FP40-ben indulni az életkora alapján, de az FPO
is érdekli. Petike jogosult lenne az MJ18-ban indulni, de az MPO is érdekli. Zsófi csak az
FPO-ban jogosult indulni. Ebben az esetben Feri ezt írja “elsődleges MP40, másodlagos
semmi”, Gizi ezt írja “elsődleges FP40, másodlagos FPO”, Petike ezt írja “elsődlegesen
MJ18, másodlagosan MPO”, Zsófi pedig ezt írja “elsődlegesen FPO, másodlagosan
semmi”.
2) A válogatott keretbe történő meghívást sportolók egy objektív erősorrend alapján kapnak
(kvalifikációs lista), a legerősebbtől kezdve, egészen a rendelkezésre álló kontingens
feltöltéséig. A meghívást a lista végleges rendelkezésre állása, és az elérhető helyek
számának publikálása után kezdi meg az MRKSZ. AZ MRKSZ nevében a meghívást az
elnökség, a Disc Golf Bizottság, vagy a szövetségi kapitány teszi meg. A meghívásra
jogosult szerv (MRKSZ elnökség, DGB vagy a szövetségi kapitány) egy játékos kiemelkedő
sportteljesítménye esetén jogosult az objektív erősorrendtől, mint meghívási
feltételrendszertől eltérni. Az egyik ilyen eset ha egy játékos nem jelzi időben az indulási
szándékát de a kvalifikációs kritériumok alapján a lista első helyén végezne. A másik ilyen
lehetséges eset ha a játékos a lista kihírdetéséig valamelyik Disc Golf Pro Tour eseményen
vagy a 2019-es USDGC-n top 20 helyezést ér el. A játékosok a meghívást legkésőbb addig
az időpontig megkapják, amely időpont az EB-re való jelentkezés első fázisának végét
jelenti (várhatóan 2020 március közepén)
3) A meghívást megelőzően a listáról kiesik az a sportoló, aki az Európa Bajnokság
szervezői által elvárt valamilyen feltételnek nem felelnek meg (tipikusan ilyen lehet az
EDGF általi állampolgárság értelmezése, ki minősül jogosultnak egy adott országból
indulónak – feltéve ha ez nem felel meg a magyar definíciónak). Ugyanígy kiesik az a
sportoló, aki visszavonulási/lemondási szándékát jelzi.

4) Az EB aspiráns játékosok az alábbi versenyeken történő indulással, illetve egyéb
feltételekkel pontokat szereznek. A végső erősorrendben a listán legkevesebb ponttal
rendelkező sportoló lesz a legerősebb.
•
•
•
•

2019 Budapest Disc Golf Open
Arbopen’19 & 2019-es Disc Golf Magyar Országos Bajnokság Döntő
2020 elején szervezendő egy napos kvalifikációs verseny
A PDGA ratingek 2020-as márciusi frissítésekor (hónap első keddjén) érvényes PDGA
rating, amelyhez aktív PDGA tagsággal kell rendelkezni

5) A pontozás szabályai az alábbiak:
• A fenti négy kritérium esetében az EB aspiráns játékosokat az adott kritériumon belül
elért relatív helyezéseik alapján rangsoroljuk. A relatyv rangsor első helyezettje 1
pontot, a második helyezettje 2 pontot, a harmadik helyezettje 3 pontot kap és így
tovább. Döntetlen esetén mindkét játékos ugyanannyi pontot kap
Példa: A Budapest Openen elindul Sanyi, Józsi, Dávid és Gazsi. Sanyit, Józsit és
Gazsit érdekli az EB és még a versenyt megelőzően jelezték is indulási szándékukat.
A BPOPEN végeredménye: Sanyi -9, Dávid -6, Józsi -5, Gazsi -1. A kvalifikáció
szempontjából Sanyi 1 pontot kap, Dávid nem kap pontot mert nem érdekli az EB,
Józsi 2 pontot kap, Gazsi pedig 3-at.
•

Ha egy játékos egy adott kritériumban nem vesz részt, azaz pl nincs aktív pdga tagsága,
vagy nem indul el valamelyik versenyen, akkor úgy kell tekinteni, mintha azon a
kritériumon utolsó lett volna.

•

A kvalifikációs kritériumok alapján szerzett összpontszám meghatározásához a fenti 4
kvalifikációs kritériumon szerzett pontok közül a 3 legalacsonyabb összege számít,
ezek alapján az EB aspiráns játékosok között kialakul egy objektív erősorrend. Az
objektív erősorrend szempontjából lényegtelen, hogy az adott játékos melyik divízióban
kíván elindulni.

•

A keretbe történő meghívás az objektív erősorrend alapján (kivéve a 2-es pontban írt
esetet) történik az alábbiak szerint:
o Egy adott divízióban rendelkezésre álló helyek erejéig azon játékosok kerülnek
meghívásra, akik az adott divíziót elsődleges helyen választották. A meghívás
sorrendje a kvalifikációs kritériumok alapján elért objektív erősorrend
o Ha egy játékos a meghívást nem fogadja el vagy a jelentlezését lemondja, akkor
az adott megüresedett helyre meghívást már nemcsak az adott divíziót
elsődlegesen választó játékosok, hanem minden olyan játékos kap, aki az adott
divíziót első vagy második helyen választotta, értelemszerűen itt is az objektív
erősorrend alapján
o A játékosok a meghívás elfogadásáról vagy visszautasításáról a meghívás
közlését követő 3 napon belül kell, hogy nyilatkozzanak, a döntésük
véglegesnek számít.

Példa: Tegyük fel, hogy Magyarország az MPO, MP40, FPO, FP40 divíziók
mindegyikében egy játékost jogosult indítani. A kvalifikációs kritériumok teljesítése

után a játékosok között az alábbi sorrend van, illetve a játékosok az alábbi divíziókban
szerettek volna indulni.
1. Sanyi (csak MP40), 2. Józsi (elsődlegesen MP40, másodlagosan MPO), 3. Pisti
(csak MPO), 4. Boti (elsődlegesen MJ18, másodlagosan MPO), 5. Feri (csak MPO)
Ezek alapján a rendelkezésre álló MP40 Sanyi kap meghívást mert az elsődlegesen
MP40-t választó játékosok között ő lett a legjobb.
A rendelkezésre álló MPO helyre Pisti kap meghívást, ugyanis az elsődlegesen MPOt választó játékosok között ő a legjobb, hiába előzte meg őt Józsi, akit az MPO is
érdekel.
Ha Sanyi visszamondja az EB részvételt vagy nem fogadja el a meghívást, akkor a
rendelkezésre álló MP40 helyre Józsi kap meghívást, mert az MP40-t elsődlegesen
vagy másodlagosan választó játékosok között ő lett a kvalifikációs listán a második.
Ha viszont az MPO helyre meghívott Pisti mondja le a részvételt, akkor szintén Józsi
kap meghívást az MPO helyre, mert az objektív erősorrend alapján ő a második
legerősebb MPO-t is választó játékos.
A fenti példában ha Magyarország mondjuk 1 MP40, és 2 MPO helyet kapna, akkor
az alábbiak szerint módosulna a meghívás:
MP40 helyre Sanyit hívjuk meg. Ha Sanyi lemondja, akkor Józsit hívjuk meg, mert ő
az MP40-t akármelyik helyen választók közül a második legjobb.
MPO helyre Pistit és Ferit hívjuk meg, mert az elsődlegesen MPO-t választó helyek
közül ők a legjobbak. Ha akármelyikük lemondja, akkor a helyükre Józsit hívjuk meg,
mert ő az MPOT-t akármelyik helyen választók közül a második legjobb. Ha Józsi már
elfogadta a meghívást a menetközben kiesett Sanyi helyére, akkor az MPO-k közül
kieső helyére pedig Botit hívjuk meg, mert ő az MPO-t is választók közül a következő
a listán.
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