Hyväksytty SBPKY johtokunnan kokouksessa 26.03.2011

SBPKY:n FMBB-MM Mondioring-joukkuevalintakriteerit
-

Joukkue valitaan kutakin FMBB-MM-kilpailua edeltävän kauden lopussa, arvokilpailuiden
(FMBB-MM, SM, RM, FCI-MM) jälkeen., ts. normaalisti loka-marraskuussa.

-

Koiranohjaajat ilmoittavat kiinnostuksensa sekä tuloksensa (kopio kilpailukirjasta) SBPKY:n kansainvälisten lajien
toimikunnan Mondioring-vastaavalle viimeistään 14 vrk kauden viimeisten arvokilpailujen jälkeen.

-

Valituksi tulleen koirakon ohjaajan tulee olla SBPKY ry:n jäsen.

-

SBPKY:n kansainvälisten lajien toimikunta valmistelee esityksen joukkueesta varakoirineen SBPKY:n johtokunnan
seuraavaan kokoukseen.

-

Pyrkimyksenä on aina nimetä täysi joukkue varakoirineen.

-

Joukkueeseen pyritään valitsemaan koiria kaikkiin luokkiin, esim. suhteessa Cat1: min. 2, Cat2 min. 2, Cat3
max. 4 kilpailijaa (huom. myös FMBB:n säännöt osallistujamääristä luokittain).

-

SBPKY:n johtokunta päättää joukkueen kokoonpanosta, kansainvälisten lajien toimikunnan esityksen pohjalta.

-

Karsintapisteet ovat koira & ohjaaja -pari -kohtaisia, ts. jos ohjaaja vaihtuu kesken kauden, lasketaan kullekin
koirakolle eri pisteet.

-

Joukkueeseen valituksi tuleva koirakko voi valintansa mukaan startata korkeammassa luokassa kuin mistä
saavutetut tulokset oikeuttivat joukkueeseen valintaan jos luokkavaihto-oikeus on olemassa. Tästä
mahdollisuudesta on ilmoitettava samalla kun ohjaaja ilmoittaa kiinnostuksensa maajoukkue-edustukseen.

-

Koirakot saavuttavat karsintapisteitä kauden kolmen parhaan koesuorituksen perusteella siten että
korkeintaan kolmen hyväksytysti suoritetun kokeen pisteet lasketaan yhteen. Arvokilpailuissa saavutettujen
pisteiden summa kerrotaan korkeammalla kertoimella seuraavasti:
o FMBB- & FCI-MM-kilpailut kertoimella 2.
o SM- & RM-kilpailut kertoimella 1,5 (jos järjestetään).

-

Koirakko voi laskea edukseen tuloksia eri luokista samalta kaudelta.

-

FMBB- tai FCI-MM-kilpailujen Cat 3:ssa saavutetut sijat 1.-3. oikeuttavat suoraan valintaan seuraavan vuoden
joukkueeseen.

-

Rotumestaruuskilpailuihin osallistuminen on pakollista (jos RM järjestetään) jotta koirakko voi tulla valituksi
joukkueeseen. Jos koirakolla kuitenkin on esittää rotumestaruuskilpailuista poisjääntiin hyväksyttävä syy ja
koirakon pisteet riittävät valintaan, voi kansainvälisten lajien toimikunta harkintansa mukaan ehdottaa
koirakkoa joukkueeseen.

-

Tasapisteissä ratkaisevat ensisijaisesti rotumestaruuskilpailun pisteet, sitten järjestyksessä SM, FMBB-MM ja
FCI-MM.

-

Mikäli joukkuetta ei tämän säännön asettaman ajan puitteissa saada täysimääräiseksi, voidaan sitä täydentää
MM-kilpailun ilmoittautumisajan päättymiseen asti. Tällöin osallistumisen vaatimuksena on vähintään ennen
MM-starttia saavutettu hyväksytty MR1-tulos (ts. vähintään 160/200 pistettä Cat 1:ssä). Ts. koirakko voidaan
ilmoitta MM-kilpailuun jo ilman tulosta mutta starttia varten on koirakolla oltava hyväksytty tulos suoritettuna.

