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

(átdolgozott, 2019.09.25-től érvényes változata) 
 
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 versenyre a játékosok kettő féle képpen kvalifikálhatják magukat: 
 
1. Az úgynevezett nemzeti helyeken keresztül: minden egyes ország – az ország PDGA 

tagjai számának függvényében – kap bizonyos számú, divízió specifikus kvótát. A 
kvóta szétosztása az orságon belül az adott ország szövetségének belső szabályai 
szerint történik, Magyaországon ezen helyeket a disc golf szövetségi kapitány osztja 
ki. Magyarország 1 MPO, 1 FPO, 1 MP40 és 1 FP40 helyet kap a kontinens viadalon. 

 
2. Játékosok szerezhetnek úgynvezett egyéni kvótákat is: az egyéni kvótákat az EDGF 

osztja szét a jelentkezett, és nemzeti kvótát nem nyert azon játékosok között, akiket a 
saját országuk ilyen egyéni kvóta szerzésre javasol. A rendező elv pedig a 2019-es 
novemberi player rating értéke lesz. Azaz, egy adott divízióban az X db elérhető 
egyéni kvótát, az X legmagasabb ratingű, nemzeti kvótát nem kapott játékos kapja. 
Ezen kvótákat az EDGF várhatóan 2019 Novemberében ki fogja osztani. 

 
Ezen háttér mellett a Magyar EB kontingens kialakítására a Magyar Repülőkorong 
Szövetség az alábbi szabályrendszert dolgozta ki.  
 
Érdeklődők listája 
 
Azon játékosok, akik részt kívánnak venni az Európa-bajnokságon, azoknak a részvételi 
szándékuk jeléül ki kell tölteniük egy jelentkezési lapot, legkésőbb 2019. November 1-ig, 
ezzel felkerülnek az érdeklődők listájára.. A jelentkezési lapot ezen a címen éritek el: 
https://forms.gle/s1gmfzVCP4kSAdCV6 

 
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot minden olyan játékos töltse ki, aki ott szeretne lenni az 
EB-n, függetlenül attól, hogy ez egy távoli vágyálom, vagy egy reális lehtőség. Az, hogy 
“nem vagyok elég jó”, vagy “nem fogom tudni megengedni magamnak” az ne legyen 
akadálya a kitöltésnek. 
 
A szövetségi kapitány minden olyan játékost jelölni fog egyéni kvótaszerzési lehetőségre, 
aki rajta van az Érdeklődők listáján. 
 
Bő keret kihírdetése 
 
A disc golf szövetségi kapitány az itt ismertetett kvalifikációs rendszer alapján legkésőbb 
2020. Márciusában ki fogja hírdetni az Európa-bajnoki bő keretet. A bő keretbe csak olyan 
játékosok kerülhetnek bele, akik az Érdeklődők listáján rajta voltak.  
 
A bő keretbe bekerül: 

1. ) az a játékos, aki egyéni kvótát kapott az EDGF-től, 
2. ) az a játékos, aki a kvalifikációs kritériumok alapján kialakult erősorrend alapján a 

Magyarország által elérhető nemzeti kvóták tekintetében az első vagy a második 
legerősebb,figyelembe véve azt is, hogy első vagy másodsorban választotta azt a 
divíziót . A cél, hogy minden elérhető divízióban legyen legalább plusz egy tartalék. 
Ha egy játékos az egyéni kvótája alapján jut be a bő keretbe, akkor a kvalifikációs 
kritériumok alapján számított első vagy második helyezésbe nem számoljuk bele.  

https://forms.gle/s1gmfzVCP4kSAdCV6


 
Kvalifikációs lista, kvalifikációs kritériumok 
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 ratingek 2020-as márciusi frissítésekor (hónap első keddjén) érvényes PDGA rating, 

amelyhez aktív PDGA tagsággal kell rendelkezni 
 

A fenti négy kritérium esetében az EB aspiráns játékosokat az adott kritériumon belül elért 
relatív helyezéseik alapján rangsoroljuk.  A relatív 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. 
 
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.  
 
Keretszűkítés 
 
A szövetségi kapitány a bő keretet legkésőbb 2020. Júniusa végéig leszűkíti az EB-re 
ténylegesen utazó keretre. A keretszűkítési döntése kapcsán a szövetségi kapitány az 
alábbi elveket veszi figyelembe: 
 

 A keretszűkítés célja, hogy a kontinens viadalon az országot az objektív értelemben 
vett legjobb játékosok képviseljék. Mint ilyen, a szűk keretbe való bekerülés 
legfontosabb szempontja a kvalifikációs listán elért helyezés; 

 Ugyanakkor önmagában az, hogy valaki jó, nem elegendő a szűk keretbe való 
bekerüléshez, a szövetségi kapitány a keretszűkítés kapcsán a bő kerettagok 
kerethírdetés után végzett edzés munkáját, hozzáállását, és teljesítményét is 
értékelni fogja; 

 Ugyanígy, bekerülhetnek a szűk keretbe azon játékosok is, akik a kvalifikációs listán 
nem a legjobbak, de az egyéni hozzáállásuk, fejlődési potenciáljuk, edzésmunkájuk, 
stb. alapján méltó módon tudják képviselni az országot. 

 
A bő keretből – függetlenül attól, hogy abba egyéni kvóta vagy a kvalifikációs lista alapján 
kerültek be – kiesnek automatikusan azok a játékosok, akik/akiket/akinek: 
 

 Nem tudják teljesíteni a versenyszervező European Disc Golf Federation által előírt 
kritériumokat (tipikusna ilyen lehet az állampolgárságra vonatkozó kritérium); 

 a PDGA vagy az MRKSZ fegyelmi vétség miatt a versenyzéstől eltilt, és az eltiltás 
az EB időtartama alatt is érvényben van; 

 a bő keret és a szűk keret kihírdetése közti időpontban mutatott felkészülési és 
edzés munkája nem éri el a szövetségi kapitny által a versenyzővel közösen 
egyeztetett elvárásokat; 

 önként kilép, vagy egészségügyi okokból nem tud részt venni a versenyen; 
 
Egy versenyző bő keretből való kiesése esetén a szövetségi kapitány csak akkor jogosult a 
bő keretbe további játékosokat meghívni, ha a kieső játékos nemzeti kvótt kapott. Az egyéni 
kvótát kapó játékosok kiesése esetén az EDGF ad egyéni kvótát egy másik játékosnak.  
 



Példák, kérdések, válaszok 
 
A fenti szabályrendszer illusztrálására összeállítottunk egy példát, (az itt használt nevek csak 
merő véletlenségből egyezthetnek EB aspiráns hazai játékosokkal). 
 
Magyarország 1-1 MPO, FPO, MP40 és FP40 nemzeti kvótát kap. A kvalifikációs kritériumok 
lejátszása után az alábbi erősorrend alakul ki a játékosok között: 
 

Hely Név Div1 Div2 Kapott egyéni kvótát? 

1 Sanyi MP40 MPO Igen 

2 Józsi MP40  nem 

3 Boti MP40 MPO nem 

4 Géza MPO  nem 

5 Rudi MPO  nem 

6 Zsolti MP40  nem 

7 Gizi FPO  nem 

8 Julcsi FP40 FPO igen 

9 Mari FP40  nem 

 
A bő keretbe meghívást kap: 

- Sanyi, mert egyéni kvótát szerzett 
- Józsi, mert ő a legjobb MP40 játékos (Sanyi nem számít, mert ő egyéni kvótát kapott) 
- Boti, mert ő a második legjobb MP40 
- Géza, mert ő a legjobb MPO (Sanyi azért nem számít, mert egyéni kvótás, Sanyi és 

Boti pedig azért nem számítanak, mert ők az MPO-t csak második helyen jelölték) 
- Rudi meghívásra kerül,ugyanis előfordulhat, hogy MPO-ban ő lenne a tartalék (ha 

Józsi kiesne és helyét Boti venné át, illetve Géza kiesne) 
- Zsolti már nem kerül meghívásra, mert ő már tartalék sem lehet 
- Gizi legjobb FPO-ként meghívást kap 
- Julcsi az egyéni kvótája miatt meghívást kap 
- Mari pedig azért kap meghívást, mert ő az egyetlen jelölt a nemzeti FP40 kvótára  
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