FMBB:n IPO:n MM-kilpailujen järjestämisohje
1 Anominen ja myöntäminen
1.1 Maailmanmestaruuskilpailujen järjestäjän (belgianpaimenkoirayhdistyksen) on
oltava FCI:n jäsen.
FMBB on ylin valvova elin kaikissa asioissa.
Anominen tapahtuu kirjallisesti, kaksi vuotta ennen maailmanmestaruuskilpailujen
toimeenpanoa FMBB:n sihteerin osoitteeseen.
Kaikki maailmanmestaruuskilpailujen järjestämiseen liittyvä kirjeenvaihto täytyy
käydä ranskaksi ja saksaksi.
Anomuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
•
Järjestäjän (belgianpaimenkoirayhdistyksen) nimi ja kotipaikka
•
Paikallisryhmä, joka järjestää tapahtuman
•
Ajankohta, MM on toukokuussa, viikonloppu voi vaihdella (ei
helluntaina)
•
Vastuullisen järjestelypäällikön nimi ja osoite
•
Tapahtumapaikka; stadion, jossa katettu katsomo ja istumapaikat sekä
tapahtumamaasto (jäljestys)
1.2 FMBB antaa järjestäjän tehtäväksi maailmanmestaruuskilpailujen toteuttamisen
ja organisoinnin.
Seuraavan vuoden maailmanmestaruuskilpailut esitellään edellisvuoden
edustajistokokouksessa.
1.3 Järjestäjällä, jonka tehtäväksi toteutus annetaan, on kokonaisvastuu kilpailujen
sujuvasta läpiviemisestä, ja se vastaa kaikista kustannuksista.
1.4 Neljä kuukautta ennen maailmanmestaruuskilpailuja kaikkien kansallisten
yhdistysten on täytynyt tulla kutsutuksi ja saada kaikki materiaali.
1.5 Osallistumismaksun määrän päättää FMBB yhteisymmärryksessä järjestäjän
kanssa. Osallistumismaksu saa olla korkeintaan 80,00 €, siitä on maksettava 6,00 €
osanottajaa kohti FMBB:lle.
2 Järjestelyt
2.1 Järjestelytoimikunta tai järjestelypäällikkö pitää yhteyttä FMBB:n sihteeriin
selvittääkseen avoimia kysymyksiä yhdessä ja esitelläkseen valmistelujen kulloistakin
vaihetta.
2.2 Osallistujaluettelossa tulee mainita kaikki osanottajat ilmoittautumisen mukaisesti,
ja sen tulee sisältää aikataulut. Maat on lueteltava aakkosjärjestyksessä
järjestäjämaan kielellä. Ohjelma on painettava luetteloon ranskaksi, saksaksi ja
englanniksi.

2.3 Osanottajat saavat luettelonumeron, jota heidän täytyy kantaa kilpailujen aikana
näkyvästi.
2.4 Järjestäjä on velvollinen luovuttamaan jokaiselle osanottajalle sekä jokaiselle
joukkueenjohtajalle pienen muistolahjan.
2.5 Kolme parasta yksilö- ja joukkuearvioinnissa saavat FMBB:n mitalit
(poikkeuksena TOKO ja Mondioring). Tapahtuman järjestäjä vastaa mitalien
kustannuksista. Joukkuetta kohti otetaan huomioon kolme korkeinta kokonaistulosta.
2.6 Kaikki tulokset täytyy jatkuvasti merkitä julkisesti hyvin näkyvälle tulostaululle
tapahtumapaikalla.
2.7 Tapahtuman järjestäjä tarjoaa tilat tuomari- ja joukkueenjohtajaistuntoja varten.
2.8 Tapahtuman järjestäjä on vastuussa kaikista maailmanmestaruuskilpailujen
järjestelyyn ja toteutukseen liittyvistä kustannuksista.
2.9 Kilpailujen järjestämislupa täytyy esittää ylituomarille ennen
maailmanmestaruuskilpailujen alkua.
2.10 Tapahtuman järjestäjä saa FMBB:ltä kaikkien niiden kansallisten yhdistysten
osoitteet, joiden osallistuminen maailmanmestaruuskilpailuihin on mahdollista.
2.11 Lauantai-iltana järjestetään juhlailta osanottajille ja vieraille.
3 Koepaikka ja tapahtumien kulku
3.1 Maailmanmestaruuskilpailut käydään vain 3. luokassa. B- ja C-osioiden täytyy
olla stadionilla, jossa on katetut istumapaikat ja hoidettu nurmikko. Samoin täytyy olla
käytettävissä kanttiini – mikäli mahdollista stadionilla – osanottajien, yleisön ja
avustajien ruokailua varten.
3.2 On laadittava aikataulu, josta jokainen osanottaja voi nähdä esiintymisaikansa.
Kolme lajia voidaan jakaa kahdelle tai kolmelle päivälle. Jos lajit jaetaan kahdelle
päivälle, jäljestyksen täytyy aina olla yhtenä päivänä ja tottelevaisuuden ja suojelun
toisena päivänä.
3.3 Ylituomari, tuomarit, jäljestyksen valvoja sekä FMBB:n tekninen johtaja
tarkastavat ja hyväksyvät jälkikaavion (maastoluonnos mittakaavassa 1:5000) ennen
tapahtuman alkua, eikä sitä saa sen jälkeen enää muuttaa. Tästä kaaviosta täytyy
ilmetä, mitä jälkeä, mihin aikaan, minä päivänä ja missä paikassa käytetään.
Jäljestysnumeroidenen täytyy olla identtiset aikataulun numeroiden kanssa.
Jäljestysmaastossa kolme koiranohjaajaa arpovat vielä keskinäisen
jäljestysjärjestyksensä.
3.4 Maiden arvonnan suorittaa joukkueenjohtaja luettelojärjestyksessä.
Koiranohjaajat vetävät itse henkilökohtaiset arvontalipukkeet. Kilpailujärjestyksen
arvonta tapahtuu ylituomarin valvonnassa.

3.5 Juoksuaikaiset nartut saavat osallistua. Ehtona on, että ne pidetään erillään
muista osanottajista ja ne kilpailevat tottelevaisuudessa ja suojelussa viimeisinä.
Jäljen ne suorittavat arvottuna kilpailuaikana. Juoksussa olevat nartut saavat ennen
tottelevaisuutta ja suojelua kulloinkin 5 minuuttia harjoitteluaikaa. Tottelevaisuuden ja
suojelun välillä on pidettävä 10 minuutin tauko.
3.6 Jäljestysmaaston täytyy tarjota kaikille osanottajille samat edellytykset. Maaston
ei tarvitse koostua yhtenäisestä maaperästä, myös vaihteleva maasto kuten niityt,
pellot tai matalia kasveja kasvava maa ovat sallittuja. Esteet, kuten aidat, ojat tai
muut sellaiset ovat sallittuja, jos niiden ylitys ei aiheuta erityisiä vaikeuksia koiralle tai
koiranohjaajalle. Maastoa, jota käytettiin perjantaina, voidaan käyttää uudestaan
sunnuntaina. Käytettävissä on oltava vähintään neljä pätevöityä jäljentekijää.
3.7 Maaston laadusta on tiedotettava kansallisille yhdistyksille kilpailukutsun
yhteydessä. Kolme jälkiesinettä täytyy lähettää kilpailukutsun mukana.
3.8 Osanottajille on pyydettäessä tarjottava jäljestysharjoitteluun todellista
jäljestysmaastoa vastaava harjoittelumaasto.
Jokainen osanottaja saa luettelon harjoittelusuunnitelman mukaan mahdollisuuden
harjoitella tottelevaisuutta ja suojelua, jolloin koiraa kohti on käytettävissä 5 minuuttia
harjoitteluaikaa.
3.9 Tottelevaisuus ja suojelu järjestetään stadionilla samalla kentällä. Tällöin
suoritetaan vuorotellen 6 tottelevaisuus- ja 6 suojeluosuutta. Tottelevaisuuden aikana
kentällä ovat vain tarvittavat laitteet (hyppyeste, vinoeste, noutoesineet, piilo
paikallaololiikettä varten), kun taas suojelun aikana pystytettynä on vain 6 piiloa.
Sijainnit ja etäisyydet on merkittävä.
3.10 Suojeluavustajat ilmoittavat järjestäjälle, pitävätkö suojahihaa oikeassa vai
vasemmassa kädessä.
3.11 Palkintojenjakoon kutsutaan kolme ensimmäistä nimeltä, aloittaen voittajasta.
3.12 Torstaiaamupäivällä täytyy suojelutuomarin ja ylituomarin järjestää
suojeluavustajatestaus. Valinnan täytyy tapahtua julkisuudelta salassa.
Koetottelevaisuus ja koesuojelu tehdään välittömästi virallisen harjoittelun jälkeen
(harjoitteluaikataulun mukaisesti) stadionilla.
4 Palkintotuomarit, ylituomari, jäljestyksen valvojat, kokeenjohtajat ja avustajat
4.1 FMBB nimittää tuomarit järjestäjän (belgianpaimenkoirayhdistys) kanssa sovitulla
tavalla.
Tuomarit ja avustajat on kutsuttava niin, että he tulevat paikalle ajoissa.
Lisäksi kaikkia tuomareita ja avustajia koskee alkoholikielto kokeen aikana.
Suojeluavustajat (sekä varahenkilöt) tulevat järjestäjämaasta.
Tuomareiden ja suojeluavustajien matkakuluista, majoituskuluista, ruokailusta ja
korvauksista huolehtii järjestäjämaa.

4.2 Maailmanliitto määrää ylituomarin, joka hoitaa tapahtuman kokonaisvalvontaa ja
jonka määräykset ovat sitovia. Matka- ja majoituskuluista huolehtii järjestäjämaa.
4.3 Jäljestyksen valvonta voidaan antaa vain yhden palkintotuomarin hoidettavaksi.
4.4 Järjestäjän on asetettava joka lajille pätevöity kokeenjohtaja. Hänen työnsä
käsittää erityisesti kokeen teknisen toteutuksen. Siihen kuuluvat myös riittävän
suuren koemaaston valmistelu, jako ja varustelu. Tarpeeksi monien pätevöityjen
avustajien hankkiminen (järjestyksenvalvojat, jäljentekijät, suojeluavustajat,
toimistohenkilökuntaa jne.). Arviointilomakkeiden valmistelu koetuomareille.
Koetulosten luotettava, nopea työstäminen voittajan ja sijoitusten selvittämiseksi.
5 Osanottajien hyväksyminen ja ilmoittautuminen
5.1 FCI:n IPO-säännöt koskevat kaikkia belgianpaimenkoirien
maailmanmestaruuskilpailuja. Osanottajan on oltava jonkun maan
belgianpaimenkoirayhdistyksen jäsen ja omattava tämän valtion kansalaisuus.
5.2 Kilpailukelpoisia ovat vain koirat, jotka ovat suorittaneet IPO III:n. Lisäksi kaikilla
koirilla täytyy olla tunnustettu FCI-sukutaulu ja tatuointinumeron on oltava hyvin
luettavissa, paitsi jos koiralla on mikrosiru.
5.3 Koiranohjaajat, jotka eivät pysty esittämään kilpailukirjaansa tai rokotustodistusta,
eivät saa osallistua.
5.4 Ilmoittautumisen täytyy sisältää seuraavat tiedot ja sen täytyy olla
joukkueenjohtajan allekirjoittama.
Osanottajasta: nimi, osoite, yhdistys, puhelin, sähköposti, vakuutus.
Koirasta: nimi, rotumuunnos, syntymäaika, sukupuoli, rekisterinumero,
tunnistusmerkintä (tatuointi tai mikrosiru), siitoskäyttö: kyllä vai ei, kopio sukutaulusta,
koulutustunnukset, näyttelyarviointi, isä, emä, kasvattaja
5.5 Kunkin maan virallinen joukkue koostuu 6 valitusta osanottajasta (plus yhdestä
varakoirasta). Maata kohti voi vain yksi joukkue osallistua kilpailuun, riippumatta siitä,
onko maassa virallisesti useampia belgianpaimenkoirayhdistyksiä. Varakoira
osallistuu kilpailuun vain silloin, jos yksi kuudesta muusta jää pois ennen
maailmanmestaruuskilpailujen kilpailunumeroiden arvontaa.
5.6 Joukkuetta koottaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikille
belgianpaimenkoiran rotumuunnoksille mahdollistetaan osallistuminen
maailmanmestaruuskilpailuihin.
5.7 Edellisen vuoden maailmanmestari, koiranohjaaja ja sama koira on
automaattisesti kilpailukelpoinen, riippumatta maakohtaisesta osanottajien
lukumäärästä.

5.8 Ennen tapahtuman alkua on suoritettava eläinlääkärin tarkastus. Sairaalta
vaikuttavat koirat sekä kivesvikaiset (monorkia ja kryptorkia) koirat eivät saa
osallistua. Kastroidut nartut ja urokset saavat osallistua, jos niiden alkuperäinen
terveys todistetaan eläinlääkärin todistuksella. Koiran tulee olla kirjattuna FCI:n
tunnustamassa rekisterikirjassa. Ilman eläinlääkärin tarkastusta osallistuminen
maailmanmestaruuskilpailuihin ei ole mahdollista.
5.9 Tatuointinumeron tai mikrosirun tarkastaa uudelleen jäljestämisessä
jäljestämistuomari, tottelevaisuudessa ja suojelussa kokeenjohtaja.
6 Vastalause
6.1 Tuomarin päätös on lopullinen ja loukkaamaton. Vastalauseet ovat mahdollisia
vain IPO-koesääntöjen laiminlyönnin takia.
6.2 Takuumaksu on 200 euroa, joka vastalauseen tullessa hylätyksi siirtyy FMBB:n
hyväksi.
6.3 Vastalauseesta päättävät FMBB, ylituomari sekä se tuomari, jonka lajissa
vastalause on esitetty; jos vastalause koskee jäljestämistä, jäljestämisen valvoja
otetaan mukaan.
7 Vakuutus
7.1 Järjestäjä on velvollinen ottamaan tapahtumavastuuvakuutuksen
maailmanmestaruuskilpailujen ajaksi.
7.2 Jokainen osanottaja on velvollinen itse vastaamaan vahingoista, jotka hänen
koiransa aiheuttaa. Hänen täytyy pystyä ilmoittautumisen yhteydessä esittämään
voimassa oleva vastuuvakuutus koiralleen.
7.3 Paikallisia eläinlääkärimääräyksiä on noudatettava.
8 Yleistä
8.1 Periaatteellisesti IPO:n koesäännöksen määrittelemät määräykset ovat sitovia.
8.2 Epävarmoissa tapauksissa, joita tässä koejärjestämisohjeessa ei ole määritelty,
lopullisen päätöksen tekee FMBB.
8.3 Perustelluissa tapauksissa tai erityisten olosuhteiden vallitessa FMBB voi
poikkeuksellisesti lakkauttaa tämän koejärjestämisohjeen yksittäisten määräysten
voimassaolon.

8.4 Mahdollistaakseen joka rotumuunnokselle osallistumisen
maailmanmestaruuskilpailuihin FMMB voi jakaa villejä kortteja.
Jokainen kansallinen liitto on oikeutettu nimeämään ehdokkaita villin kortin saajaksi,
riippumatta joukkueen osanottajien lukumäärästä. Jo kohdassa 5.4 nimettyjen
ilmoittautumismääräysten lisäksi täytyy mukana lähettää kopio kilpailukirjasta.
Ilmoittautumisajan päättyessä FMMB päättää villien korttien jaosta.
Villin kortin omistajaa koskevat samat ehdot kuin kaikkia muitakin osanottajia. Villeillä
korteilla kilpailevat eivät kilpaile kansallisen joukkueen puolesta.
8.5 Koulutuskaulapannat, sähkösokkilaitteet ja muut pakkoapuvälineet ovat koko
tapahtumassa kiellettyjä riippumatta tapahtumamaan lainsäädännöstä.
Epäurheilijamaisesti käyttäytyvät koiranohjaajat hylätään välittömästi.
8.6 Koejärjestämisohjeen sisältö ja FCI:n säännöt sitovat jokaista järjestäjää.

