FMBB MM -agilityjoukkueen valintakriteeri
Agilityn rotumestaruuskilpailut
1. sija 20 pistettä
2. sija 18 pistettä
3. sija 16 pistettä
4. sija 14 pistettä
5. sija 12 pistettä
6. sija 10 pistettä
7. sija 8 pistettä
8. sija 6 pistettä
9. sija 4 pistettä
10. sija 2 pistettä
Osallistuminen tähän kisaan 2 pistettä
European Open- ranking
Koirakko saa 3-luokasta saadusta 0-tuloksesta pisteitä alla olevan Suomen Agilityliiton EO-rankingin
mukaisesti. Suomen Agilityliitto julkaisee vuosittain sivuillaan EO-ranking luettelon, jonka perusteella
koirakko saa hakupisteitä. Huomioon otetaan 15 parasta 0-tulosta aikaväliltä 1.1.-30.11. kuluvaa vuotta.
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Valintakriteerit
Kohta 1: Rotumestaruuskilpailut
Yhdistyksen rotumestaruuskilpailuihin osallistuminen on pakollista, mikäli kilpailut järjestetään, jotta koirakko
voi tulla valituksi joukkueeseen.
Jos koirakolla kuitenkin on esittää poisjääntiin hyväksyttävä syy ja koirakon pisteet riittävät valintaan, voi
agility-toimikunta harkintansa mukaan ehdottaa koirakkoa joukkueeseen. Hyväksyttävä syy on esimerkiksi
koiran tai ohjaajan sairastuminen, missä tapauksessa agilitytoimikunnalle on toimitettava lääkärintodistus.
Kohta 2: European Open- ranking
Esimerkki: koirakolla on EO-rankingissä pisteitä 46. FMBB-agilityn edustusjoukkuehakuun koirakko saa näin
ollen 46 pistettä. Ohjaajan tulee hakiessa ilmoittaa EO-ranking sijoitus ja pistemäärä.
Kohta 3: Edellisen vuoden FMBB-kisat
Edellisen vuoden FMBB-yksilökilpailuissa sijoille 1.–3. sijoittunut koirakko pääsee automaattisesti seuraavan
vuoden FMBB-edustusjoukkueeseen. FMBB-kilpailuissa yksilökultaa voittanut lunastaa
oikeuden osallistua seuraavan vuoden FMBB-yksilökilpailuihin.
Kohta 4: Ilmoittautuminen ja jäsenyys
Ohjaajan on itse ilmoitettava halukkuutensa joukkueeseen ja oltava SBPKY:n jäsen.
Kohta 5: Etusija ja painotukset
Tasapisteissä ratkaisee koirakon sijoitus agilityn rotumestaruuskilpailuissa. Jos sillä ei tule selkeää
järjestystä, ratkaistaan asia sen koirakon hyväksi, jolla on parempi sijoitus osallistujamäärältään isommissa
kilpailuissa.
Edellisen vuoden agilityn FCI:n MM-kilpailuissa sijoittumisesta saa pisteitä ja sijoituksiin otetaan huomioon
vain belgianpaimenkoirat.

Kohta 6: Joukkueen muodostaminen
Eniten pisteitä keränneet neljä ilmoittautunutta koirakkoa muodostavat joukkueen ja osallistuvat lisäksi
yksilökisaan. Lisäksi seuraavaksi eniten pisteitä keränneet voivat osallistua yksilöradoille, joukkueen
ensimmäinen varakoirakko on samalla ensimmäinen yksilökisoihin osallistuja.
Joukkuevalinnan suorittaa SBPKY:n johtokunta agilitytoimikunnan esityksen pohjalta.
Yhdistys tukee FMBB:n osallistumissääntöjen pohjalta valittua osallistujamäärää vuosittain. Yhdistys pyrkii
lähettämään joka vuosi maksimimäärän koirakoita FMBB-kilpailuihin sekä joukkueeseen että
yksilöradoille.
Aikaraja
Tulokset on ilmoitettava agilitytoimikunnalle 30.11. mennessä.

