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1. Slotok elosztása
- Azok a versenyzők szerezhetnek slotot, akik a kvalifikáló versenyeken jobb eredményt
értek el a számítás alapján. (A pontok számítását lásd a 4. pontban).
- Csak olyan eredmény érvényes, amit ugyanabban a divízióban szerzett a versenyző, mint
amiben indulni fog az EB-VB-n.
- Junior, lady, senior, super senior kategóriába tartozó versenyzők az overall eredményeiket
is benevezhetik.

2. Kvalifikáló versenyek
- Az EB-VB-t megelőző évben bármely Level III. (vagy magasabb szintű) verseny, ahol
divíziónként legalább tíz (10), kategóriánként legalább öt (5) versenyző szerepel az
eredménylistában.
- Az EB-VB-t megelőző évben rendezett Országos bajnokság, ha divíziónként legalább tíz
(10), kategóriánként legalább öt (5) versenyző szerepel az eredménylistában.

3. Pontok számítása
- A kvalifikáló versenyen elért eredmény és a divízió (és kategória) eredménylistáján
szereplők számának hányadosa.
- Példák:
- ha a versenyző 3. helyezést ért el az eredménylistában szereplő 10 versenyző közül,
akkor a hozott pontszáma 3/10= 0,30.
- Ha valaki 17. helyezést ért el az eredménylistában szereplő 65 versenyző közül,
akkor a hozott pontszáma 17/65= 0,26
- A számítást két tizedes jegyig kell számolni, a kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva.
- A három legkisebb hozott eredmény számít bele a kiválasztásba.

4. Juniorok
- Abban az esetben, ha Magyarország 10, vagy annál több slotot kap az első kiosztásban, egy
Junior versenyzőnek slotot biztosít a szövetség (amennyiben van Junior jelentkező).
- A Junior jelentkezőnek az előző évben legalább egy Level III. versenyen részt kell vennie a
saját divíziójában.

5. Nevezési díj
- A nevezési díjat annak kell befizetnie a szövetségnek, akinek a helye biztosított az EB-VB-n.
- Ha valamelyik versenyző visszalép az indulástól, a szövetség csak akkor garantálja a pénz
visszafizetést, ha azt még nem utalta át a rendező országnak. Az átutalás megtörténte után
az IPSC visszafizetési szabályok az irányadóak.
- Visszalépés esetén az eredményességi sorban következő versenyző kap lehetőséget az
indulásra.

6. Határidők
- A nevezési, fizetési és regisztrációs határidők minden jelentkezőre nézve kötelezőek. A
határidők be nem tartása a jelentkezés érvénytelenségét, vagy az indulás lehetőségének
visszavonását eredményezheti.
- A nevezési díjakat a Szövetségnek kell befizetni és a Szövetség utalja át egy összegben a
rendező országnak.

