FMBB TOKO-joukkueen valintakriteerit
Valintakriteerit
Kohta 1
•

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.
◦ Jos koirakko saavuttaa FMBB-kilpailuissa henkilökohtaisessa kilpailussa luokassa 3 sijan 1–3,
oikeuttaa se suoraan osallistumiseen myös seuraavana vuonna.

Kohta 2
•

Tullakseen valituksi joukkueeseen tulee koirakolla olla vähintään yksi EVL 1 tulos.

Kohta 3
•

Yhdistyksen rotumestaruuskilpailuihin osallistuminen on pakollista, mikäli kilpailut järjestetään,
jotta koirakko voi tulla valituksi joukkueeseen. Jos koirakolla kuitenkin on esittää poisjääntiin
hyväksyttävä syy (esim. nartun juoksu, koiran tai ohjaajan sairastuminen, jolloin on toimitettava
lääkärintodistus) ja koirakon pisteet riittävät valintaan, voi TOKO-toimikunta harkintansa mukaan
ehdottaa koirakkoa joukkueeseen.

Kohta 4
•

Joukkueeseen valituksi tulleen täytyy olla SBPKY:n jäsen.

Kohta 5
•

Mikäli joukkuetta ei tämän säännön asettaman ajan puitteissa saada täysimääräiseksi, voidaan
sitä täydentää FMBB-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 TOKOjoukkueeseen valitaan ensisijassa EVL / class 3 -koirakoita. Tarvittaessa joukkuetta
voidaan täydentää myös KV-luokkien 2 ja 1 (class 2 & class 1) koirakoilla.

•

Alempien luokkien karsintasääntö päivitetään kansainvälisten luokkien 1 ja 2 osalta sääntöjen
astuttua voimaan/virallistuttua Suomessa (todennäköisesti 1.1.2016). Siihen asti em. luokkiin voi
hakea vapaamuotoisella hakemuksella ja päätöksen tekee johtokunta tokotoimikunnan esityksen
pohjalta. Tästä tullaan kuitenkin erikseen ilmoittamaan Belgianpaimenkoirat-lehdessä sekä
keskustelupalstalla.

•

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 tokotoimikunnan ehdotuksen pohjalta joukkueen. Pyrkimyksenä on
aina nimetä ylimpään luokkaan täysi joukkue varakoirineen.

Sääntöjen voimaantulo
•

Tämä uusittu tokon karsintasääntö FMBB-kisoihin tulee voimaan heti, kuitenkin sillä poikkeuksella,
ettei maajoukkuekarsintakokeiden tulosten kertoimia ei oteta huomioon vielä vuoden 2014 FMBBtokojoukkueeseen hakevilla (karsintakoetuloksia ei ole enää mahdollista saada ennen seuraavaa
FMBB-tokojoukkueen valintaa).

Hyväksytty SBPKY:n johtokunnan kokouksessa 28.5.2013

