HIRDETMÉNY
A 2016.évi koppenhágai EUBGF Backgammon
Csapat Európa-bajnokság Magyar Nemzeti
Válogatott tagjai:
1.Baranyai János
2.Kenéz Attila
3.Mertl József
4.dr. Erőss Zoltán Péter
5.Mike László
6.Illyés Zoltán
7.Fehér Máté
A meghirdetett kvalifikáció alapján, amelynek jelentkezési határideje 2016.03.16.a volt.
Ha a keret valamely tagja nem tud kimenni lehetőség van helyére bárkinek
szavazással bekerülni. Ezt a csapat tagjai dönthetik el egymás közt szavazással. A
MOE ebbe nem szeretne beleszólni. Az üvegzseb elve alapján a tagoknak be kell
fizetni a MOE felé összesen 100 Eurot (vagy annak megfelelő magyar forintot
befizetés napi árfolyamon).2016.08.30.-ig. Ellenkező esetben a MOE nem ad le
névsort az EUBGF felé, amely feltétele az indulásnak.
Mint előzetesen meghirdettük a nevezési díjat, az utazási költséget, szállást stb.

mind egyénileg kell finanszírozni.
MOE segítséget tud nyújtani, ha valaki tud szponzort magának vagy a csapatnak.
Ebben az esetben kérlek, vegyétek fel velem a kapcsolatot.
Mindenkinek sok sikert kívánunk az Európa-bajnokságon!

Ábrahám József
Magyar Ostábla Egyesület
elnök

2016. évi
EUBGF Backgammon Csapat EB
keretbe való bejutás feltételrendszere.
(1.4.verzió, javított 2016.02.08)

Előszó
Mindenkit tájékoztatni szeretnénk, hogy a MOE nem tud semmilyen anyagi támogatást adni a 2016os EB-re. A kiutazás, a nevezési díj, szállás stb. az mind önköltséges. Így csak akkor jelentkezz
csapattagnak, ha (mi így számoltunk) a kb. 120.000 forint /fő összköltségű utazást meg tudod
finanszírozni.

E keretrendszer elsődleges célja, hogy a 2016-os (október 20-23) Koppenhágában
(Dánia) megrendezésre kerülő csapat Európa-bajnokságon a legerősebb összeállításban szerepeljen a
magyar válogatott. Eme cél egyik alappillére, hogy a 2015-ös EB-én nagy sikerrel szereplő nemzeti
válogatottat tovább erősítsük. Nem célunk ennél gyengébb válogatottat

(összeállításban) szerepeltetni.
A 2015-ös MOE kvalifikációs rendszere meghozta a várt eredményeket. De 2016-ban egy új
megközelítésű feltétel rendszerben gondolkodtunk.
Eszerint a 2015-ös EUBGF EB-én szereplő nemzeti válogatott első 4 legerősebb játékosa
automatikusan tagja a 2016-os csapatnak.
A fenn maradó 3 helyre illetve aki vagy akik a fix 4 helyről nem tudnak kiutazni helyeikre írunk ki
kvalifikációs versenyt.
A nemzeti csapat létszáma 7 fő. (4fő+3fő cserejátékos)
A kvalifikációs versenyen való indulás feltétele a 2016 június.15.-ei rating adatok alapján.

1.1.Bekerülés Rating alapján
(3fő)
A rating első három (illetve ahány üres hely lesz) helyezettje kvalifikációs versenyen fog részt venni
júniusban a 2015-ös nemzeti válogatott utolsó 3 eredményes játékosával. A kvalifikáció első 3
helyezettje kerül be a váltogatottba.
Ilyen ratinget a tavaszi bajnokságban lehet szerezni minden szerdán Bp.-en a Gyradikoban (ha
helyszín nem változna)
illetve 2016-ban az egyénileg szervezett versenyeken.
1.1.1.
Egyénileg szervezett versenyek.
A versenyen min 8 főnek kell indulni. Ez alatt nem tudjuk elfogadni a versenyt. Bárki rendezhet
versenyt, aki az EUBGF verseny szervezési feltételeit mérvadónak tekinti.
A verseny jegyzőkönyvét el kell nekünk küldened e-mailbe és a szervezői díjat át kell utalnod.(lásd
Regisztráció 1.2.1.)

1.2.Regisztráció
Ha magyar állampolgár vagy és szeretnél indulni a kvalifikáción illetve csapattag vagy már 20 Eurot
kell átutalnod a MOE bankszámlájára.
Közleménybe írd be
"tagdíj" vagy "egyesületi támogatás".
Fizetési határidő 2016.03.16. Ezután már nem tudunk elfogadni nevezést.
Ha nem tudod egyszerre akkor 3 részletben megtudod tenni. Ha ezt választod, akkor az első

részletnek kell beérkezni 03.16.ig a fenn maradó részletet havi rendszerességgel be tudod fizetni.
1.2.1.
Ha versenyszervező vagy és szeretnéd, hogy bekerüljön a versenyed a rating számításba akkor
versenyenként 5000 Forintot kell átutalnod a MOE bankszámlájára. Csak a pénz megérkezése és az
eredmények elküldése után tudjuk regisztrálni az eseményt.
Természetesen a szerdai tavaszi bajnokság sorozat után nem kell fizetni.

1.3. Tavaszi bajnokság
Erről bővebb tájékoztatást a
www.hubgf.hu oldalon olvashattok majd.

1.4 Etikai kódex
Azok a szerencsés versenyzők akik bekerülnek a nemzeti válogatottba kötelező érvénnyel kell majd
elfogadniuk a nemzeti válogatott viselkedési keretrendszerét.
(Pl.: az EB-én nincs késés a meccsről stb stb.).
1.5.
A MOE mint az EUBGF tagja és képviselője fenntartja magának a változtatás jogát.

Felmerülő kérdéseiteket kizárólag írásban a honlapon szereplő e-mail címre várjuk.

Budapest, 2016.02.08. hétfő

Ábrahám József
EUBGF Főszervező
Magyar Ostábla Egyesület elnök

