4. sz. melléklet
Küldöttek számának meghatározása:

A küldöttgyűlésre a tagszervezetek az Alapszabály V. fejezetében meghatározott küldöttjük mellett a
versenyzői létszámuk és eredményességük alapján az alábbi pontrendszer szerint meghatározott
számban további küldötteket delegálhatnak:
A tagszervezet részére jár:
- 1 pont minden 4 olyan versenyző után, aki bármely, a Szövetség, a FIS, vagy az IBU
versenynaptárában szereplő versenyen elindult,
- 1 pont minden versenyző után, aki az Országos Magyar Bajnokságon dobogós helyezést ért
el,
- 3 pont minden versenyző után, akinek
o alpesi szakágban a FIS ranglistán eredménye 140 FIS pont alatt van,
o sífutásban FIS ranglistán eredménye 180 FIS pont alatt van,
o freestyle szakágban a FIS ranglistán eredménye 100 FIS pont felett van,
o biatlonban az IBU kvalifikációs pontlistán 220 IBU pont alatt van,
o síugrásban a FIS Kupán (FIS CUP)1-30. helyezést ér el,
- 3 pont minden versenyző után, aki Olimpián, Paralimpián, felnőtt VB-n, VK-n 1-30.
helyezést ér el,
- 2 pont, ha bármilyen fogyatékkal élők világversenyén indul versenyzője.
A tagszervezet a fentiek szerint megállapított pontszám 4-gyel történő osztásával kapott eredmény
egészrészének számával egyenlő további küldöttet küldhet a küldöttgyűlésre, de egy tagszervezet
küldötteinek száma nem lehet több mint 7 küldött.

Meghatározások, részletszabályok
A pontszámításnál
- az U10, U12, U14, U16, U21 és felnőtt korosztályokba tartozó, versenyengedéllyel rendelkező
versenyzők vehetők figyelembe, egy versenyzőnek az eredményeit csak azon tagszervezet javára
lehet figyelembe venni, amelynek a szezon végén tagja, és csak azon eredményei vehetők
figyelembe, amelyeket már ezen utóbbi tagszervezet tagjaként szerzett meg,
- akkor vehető figyelembe egy verseny, ha a FIS/IBU vagy MSíSZ által kiadott versenynaptárban
szerepel, és csak ha azt olimpiai, egyéni versenyszámban rendezték, kivéve a fogyatékkal élők
világversenyeit,
- az Országos Magyar Bajnokságon a 2. helyezésért csak akkor jár pont, ha legalább 3-an, a 3.
helyezésért, ha legalább 6-an elindultak adott kategóriában. Egy versenyző után akkor is csak 1
pont jár, ha több versenyszámban vagy szakágban ér el dobogós helyezést,
- a FIS pontok tekintetében a legutóbb kiadott alap pontlista (FIS honlapon Base List megnevezésű),
az IBU pontok tekintetében a legutóbb kiadott kvalifikációs pontlista (IBU honlapon IBU
Qualifying Points List megnevezésű) veendő alapul, illetve a Kontinentális Kupánál az adott
szezon versenyei vehetők figyelembe,
- a nemzetközi eredményesség alapján csak olyan versenyző után jár pont, aki a szezonban legalább
6 FIS/IBU versenynaptárban szereplő versenyen rajthoz állt, és egy versenyző után akkor is csak
egyszer jár a pont, ha több szakágban vagy versenyszámban is teljesíti a kritériumot,
- a szezon alatt április 30. napjától a következő naptári év április 30. napjáig tartó időszakot kell
érteni, vagyis a pontszámításra április 30. napját követően kerül sor, és a meghatározott
pontszámok a következő év április 30. napjáig maradnak érvényben.
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