16/2016. határozat (2016.04.13.): Régiófelelősi pozíciók pályáztatása
(módosítva: 05.03. – a változtatások a szövegben jelölve)
A Díjlovagló Szakbizottság a régiós versenyek, bajnokságok, illetve a versenyrendezők közötti kommunikáció
elősegítése érdekében pályázatot ír ki régiófelelősi pozíciókra. A részletes pályázati feltételeket jelen határozat 1.
számú melléklete tartalmazza. A pályázatok beadását követően a Szakbizottság írásban értesíti a pályázókat a
döntéséről, továbbá a szakági honlapon keresztül is tájékoztatjuk az érdeklődőket. A régiófelelősök ezt követően
kezdhetik el feladataikat. Az adott régióban végzett tevékenységükről az éves közgyűlés alkalmával számolnak be.

1. számú melléklet
PÁLYÁZAT RÉGIÓFELELŐS TISZTSÉGRE

A Díjlovagló Szakbizottság pályázatot ír ki "önkéntes régiófelelős" tisztség betöltésére Kelet-, Nyugat-, Közép- valamint
Észak-magyarországi Közép-Magyarország, Északnyugat-Magyarország, Délnyugat-Magyarország, ÉszakkeletMagyarország, Délkelet-Magyarország régiókra. A régiós besorolások az alábbiak:
Régiós besorolás:
Közép-Magyarország: Budapest és Pest megye
Északnyugat-Magyarország: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye
Délnyugat-Magyarország: Baranya, Somogy és Tolna megye
Északkelet-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Délkelet-Magyarország: Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.
Az ideális pályázó feladatai a következők:
• Összeállítani és kijelölni a Talentum Kupa Országos Bajnokságra az adott régió csapatát, csapatait
• Felvenni a kapcsolatot az adott régió díjlovaglás iránt fogékony lovardáival
• Összeköttetést biztosítani ezen szakmai műhelyek és a Szakbizottság között
• Felkutatni az adott régióban tevékenykedő díjlovas edzőket és rendszeres kapcsolatot ápolni velük
• A helyi szinten felmerülő nehézségek beazonosítása, és tolmácsolása a Szakbizottság felé
• Megkeresni a díjlovas versenyek rendezéséhez megfelelő feltételekkel rendelkező és arra affinitást mutató
lovardákat. Ösztönözni és segíteni őket a versenyek rendezésében
• Edzőtáborok szervezése
• Lehetőségek keresése a szakág népszerűsítése érdekében a helyi médiában
• Év végi összefoglaló készítése az évad jelentősebb szakmai eseményeiről.

Amit cserébe kínálunk:
A munkájával együtt járó értékes tapasztalat- és kapcsolatszerzésen felül a fenti feladatokat legeredményesebben
ellátó régiófelelős elnyeri az "Év Régiófelelőse" díjat.
Jelentkezés egy motiváció levéllel, melyet a dijlovaglas@lovasszovetseg.hu-ra kérünk megküldeni. A levélben kérjük
feltüntetni, hogy a pályázó melyik régió régiófelelősi posztjára pályázik.

Határidő: 2016. május 31.

