Megyei ranglista rendszere
-

A megyei versenyeken súlyozottan 90pont gyűjthető

-

A verseny első helyezettje15 pontot kap, a második14-et és így csökken lineárisan a 15.
helyezett 1 pontjáig

-

A megyei egyéni és csapatbajnokságon szerezhetők pontok, az alábbi súlyozással.

-

Az aktuális és az azt megelőző év megyei egyéni bajnokságon elért pont, amennyiben az nem
csapatbajnokságon, hanem tényleges egyéni bajnokságon (pl 2017) szerzett pont 2x súllyal
(egyéni versenyen, még ha a csapattársaival együtt is készül fel, a verseny közben kialakuló
helyzeteket külső segítség nélkül, versenyzőnek magának kell megoldania, nagyobb
felkészültséget, tapasztalatot igényel)

-

Az aktuális és az azt megelőző év megyei csapatbajnokságán elért pont 1x súllyal

-

Az aktuális és az azt megelőző év egyéni bajnokságán elért pont, amennyiben az
csapatbajnokságon születik (pl 2016) 1x súllyal (Ezen a két versenyen a versenyző külső
segítséget, csapatinformációt is igénybe tud venni, ami befolyásolhatja az eredményeket)

-

A ranglista első 10 helyezettjéből kerül ki az OHCSB-re utazó keret

-

A versenybizottság szervezhet közöttük válogatót, de adott esetben a megyei bajnokságon
látottak alapján is kiválaszthatja az 5 főt, kérdéses esetben az egyéni bajnokságon elért
helyezést veszi figyelembe, de a csapatbajnokságon nyújtott kiemelkedő teljesítmény is
elegendő lehet

-

A versenybizottság figyelembe veszi az utazó keretbe kerülésnél a versenyzők tapasztalatát,
versenyeken való részvételét (Országos versenyek: Tubertini, Top mix, Colmic, Timár Exner,
Maros mix,Klub OB, OB, OHCSB-n való részvétel, azokon elért jó eredmények (60-ba
kerülés). A bizottság tervezi a jövőben ezeken a versenyeken résztvevők támogatását
(információ, helyi csali beszerzés, esetleg anyagi támogatás) természetesen létszámtól
függően!

-

Megyei versenyen való részvétel nélkül nem lehet senki keret tag, de a bizottság figyelembe
veszi, ha valamelyik versenyző valamelyik versenyen indokolt esetben nem tud részt venni.

-

Lehetőség és eredmények alapján szeretnénk évről évre 1-2 új versenyzőt beválogatni

-

Azok közül a versenyzők közül, akik a 10-be kerültek, de az 5-ből kimaradnak, ha van rá
igény, kedv 1-2 főnek szívesen vesszük a segítségét, háttér munkáját.

Minden versenyzőnknek jó felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk!

