FMBB MM TOKO-joukkueen valintakriteerit
Valintakriteerit
• Kolmen (3) erikoisvoittajaluokan tuloksen pistekeskiarvo lasketaan seuraavin ehdoin:
◦ Tavallisissa TOKO-kokeissa saavutetut pisteet huomioidaan ilman kertoimia.
◦ Arvokilpailujen (maajoukkueen karsintakokeet, SM-kokeet, Rotumestaruuskokeet ja
FMBBkokeet) tulokset lasketaan kertoimella 1.2
◦ Jos koirakko on saavuttanut yllä olevista arvokilpailuista 1-tuloksen, saavutettu tulos
lasketaan kertoimella 1.3
◦ Jos koirakko on saavuttanut arvokilpailuista sijan 1–3, tulos lasketaan kertoimella 1.5.
◦ Pisteytystä laskettaessa huomioidaan koirakon korkeimmat mahdolliset pisteet kertoimet
huomioiden.
◦ Edellisen vuoden FMBB MM-kilpailuiden henkilökohtaisessa kilpailussa 3-luokassa sijat
1.–3. oikeuttavat suoraan osallistumiseen seuraavana vuonna.
• Tullakseen valituksi joukkueeseen tulee koirakolla olla vähintään yksi EVL 1 tulos.
• Joukkueeseen pyrkivän tulee olla SBPKY ry:n jäsen.
• Rotumestaruuskilpailuihin osallistuminen on pakollinen, jotta koirakko voi tulla valituksi
joukkueeseen. Jos koirakolla kuitenkin on esittää poisjääntiin hyväksyttävä syy ja koirakon pisteet
riittävät valintaan, voi tokotoimikunta harkintansa mukaan ehdottaa koirakkoa joukkueeseen.
Tämä ei koske suoraan FMBB MM-kilpailuihin pääseviä koirakoita (sijat 1. - 3.)
• Mikäli joukkuetta ei tämän säännön asettaman ajan puitteissa saada täysimääräiseksi, voidaan
sitä täydentää FMBB MM-kilpailun ilmoittamisajan päättymiseen asti johtokunnan hyväksynnällä.
Tällöin osallistumisen vaatimuksena on vähintään ennen ilmoittautumisajankohtaa saavutettu
hyväksytty EVL1-tulos.
Aikarajat
• Hakijoiden on ilmoitettava tulokset tokotoimikunnalle 30.9. mennessä tai viimeistään kahden
viikon kuluttua tokon rotumestaruuskilpailuista.
• Tulosten keräämiskausi alkaa aina 1.10. tai viimeistään kahden viikon kuluttua
rotumestaruuskilpailuista.
Joukkueen koostumus
• FMBB MM TOKO- joukkueeseen valitaan ensisijassa EVL / class 3 -koirakoita.
• Tarvittaessa joukkuetta voidaan täydentää myös KV-luokkien 2 ja 1 (class 2 & class 1) koirakoilla.
Luokkiin Cat1 ja Cat2 voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Koiralla tulee olla
osallistumisoikeus siihen luokkaan, mihin hakee:
◦ Cat1-luokkaan hakiessa vähintään ALO1, mutta ei TK2.
◦ Cat2-luokkaan hakiessa vähintään AVO1, mutta ei TK3.
• Joukkueen maksimikoko on seuraava:
◦ 1-luokassa maksimi on 3 koiraa,
◦ 2-luokassa maksimi on 3 koiraa ja
◦ 3-luokassa (EVL) maksimi on 6 koiraa.
◦ Lisäksi kaikissa luokissa voi olla 2 varakoiraa, jotka saavat kisata vain, mikäli
joukkueeseen valitut eivät voi startata.
Joukkueen valinta
• SPBKY:n johtokunta valitsee joukkueen tokotoimikunnan ehdotuksen pohjalta. Pyrkimyksenä on
aina nimetä ylimpään luokkaan täysi joukkue varakoirineen.
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