Siketlimpiai indulási jog válogatási elvei

I. A Siketlimpiát megelőző 2 évben a versenyeken elért eredményei alapján a szakágvezető, az
edzőkkel történt konzultáció után javaslatot tesz a Siketlimpián résztvevő csapat névsorára
(versenyzők, szakemberek) a Főtitkár és az Ügyvezető Elnök részére. A Siketlimpiai előjelentkezés 1
évvel az esemény előtt történik, a szakágvezetők javaslata alapján.
II. A végleges nevezések leadásakor a Főtitkár és az Ügyvezető Elnök, – a pénzügyi keret
megvizsgálása után, egyetértése esetén – az Elnökség elé terjeszti a javaslatot, amely dönt a
csapattagokról.
III/A. Siketlimpia esetén a rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében az induló csapat tagja
lehet az a versenyző:
a, aki rendelkezik az ICSD által nyilvántartásba vett és elfogadott audiogrammal és ID számmal,
b, akinek az egyesülete legalább 2 évvel a Siketlimpiát megelőzően az MHSSZ tagszervezete lett,
c, kvalifikációs sportág esetén az, aki a megelőző két évben, hivatalosan igazolt módon elérte a
kvalifikációs szintet,
d, aki a Siketlimpiát megelőző két évben, 1-8. helyet szerzett sportágában a Siketek
Világbajnokságán, Európa-bajnokságán, vagy
e, aki sportágában Siketlimpián 1-8. helyezést ért el, és
f, aki legalább 3 évvel a Siketlimpiát megelőzően megkezdte felkészülését sportágában, erről a
sportági szakágvezetőt, az MHSSZ ügyvezető elnökét, a főtitkárát, hivatalosan és igazolhatóan
értesítette, valamint sportágában érvényes versenyengedéllyel rendelkezik.
III/B. Siketlimpia esetén a rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében az induló csapat tagja
lehet az a szakember:
-

-

aki a 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint edző és
aki a versenyzőt a Siketlimpia időpontját megelőzően legalább egy évvel folyamatosan
felkészítette, felkészülésében közvetlenül közreműködött és erről a versenyző a sportági
szakágvezetőt, az MHSSZ ügyvezető elnökét, a főtitkárát hivatalosan és igazolhatóan
értesítette
a sportági szakágvezető

IV. A fenti követelmények nem teljesülése esetén, a szakágvezető javaslatára, a Főtitkár és az
Ügyvezető Elnök egyetértése esetén, az Elnökség az alábbi esetekben szavazást tarthat a válogatott
keretbe kerülésről:
-

sportágában kiemelkedő teljesítménye alapján, azon sportolóról, aki a fenti követelmények
közül a III/A bekezdés, b, és f, pont követelményeinek nem felel meg

-

sportágában kiemelkedő teljesítménye alapján, azon sportolókról, akik a Siketlimpiát
megelőző évben igazolt eredményeik alapján megelőzik, a válogatási elvek alapján a
Siketlimpiai válogatott keretbe került sportolókat

V. Az elnökség kizárólagos jogkörrel rendelkezik a Siketlimpiai válogatott keret tagjainak
kiválasztásáról és kizárásról.
VI. A Siketlimpián induló versenyzők kötelesek az MHSSZ személyi sportolói nyilatkozatát aláírni,
amennyiben ez nem történik meg legalább az indulás előtt 3 hónappal, úgy az elnökség döntésével a
sportolót az indulás jogából kizárja.
VII. Amennyiben a Siketlimpia aktuális szabályzata lehetővé teszi, önköltségen indulhat minden olyan
sportoló, akit erre az Elnökség egyedi döntésével felhatalmaz. Ebben az esetben a nevezési díj, a
kései jelentkezés díja, a szállás, étkezés, transzfer, utazás, biztosítás, egyéb díjak és költségek is a
sportolót terhelik, melyet előre köteles megfizetni – az Elnökségi döntésben részletezettek szerint az MHSSZ számlájára.

