FMBB MM -agilityjoukkueen valintakriteerit
1a. Agilityn SM- kilpailut
1. sija = 20 pistettä
2. sija = 15 pistettä
3. sija = 10 pistettä
Osallistuminen SM- kisoihin = 2 pistettä
1b. Agilityn MM- karsinnat
Sijat 1-3 = 20 pistettä
Sijat 4-6 = 15 pistettä
Sijat 7-10 = 10 pistettä
Osallistuminen MM- karsintoihin = 2 pistettä
1c. Agilityn E O - karsinnat (Huom! Huomioidaan 1 karsintakisa per koirakko)
Sijat 1-5 = 10 pistettä
Sijat 6-10 = 6 pistettä
1d. Agilityn rotumestaruuskilpailut
1. sija 8 pistettä
2. sija 6 pistettä
3. sija 4 pistettä
2. Suomen Agilityliiton ranking
Koirakko saa 3-luokasta saadusta 0-tuloksesta pisteitä Suomen Agilityliiton rankingin (SAGI ranking) mukaisesti.
SAGI ranking on julkaistu Suomen Agilityliiton sivuilla osoitteessa https://kitu.agilityliitto.fi/#/ranking/3. SAGI
rankingin mukaiset pisteet otetaan huomioon ajalta 1.11.-31.10. (esim. vuoden 2021 joukkuehakuun 1.11.201931.10.2020). Koirakolta huomioidaan 10 parasta 0-tulosta hakuun. Info SAGI rankingin pisteytysperusteista
löytyy osoitteesta http://www.agilityliitto.fi/kilpailut/ranking/ . Jos koirakolta puuttuu SAGI rankingistä pisteitä,
jotka lisäisivät koirakon hakupisteitä FMBB- joukkueeseen, täytyy ohjaajan toimittaa agilitytoimikunnalle
kyseisen kilpailun tulokset sähköpostiin (valokuva kilpailun tuloksista käy).
Jos SAGI ranking ei ole toiminnassa FMBB-agilityjoukkueen haun aikana, lasketaan pisteet aiemman EOrankingin laskutavan mukaisesti. Koirakolta huomioidaan 10 parasta 0-tulosta hakuun. Pisteet otetaan huomioon
ajalta 1.11.-31.10. (esimerkiksi vuoden 2021 joukkuehakuun pisteiden keruuaika on 1.11.2019-31.10.2020).
EO-rankingin mukainen pisteytystaulukko:
Sijoitus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alle 30 starttia
5p
3p
1p

30-50 starttia
7p
5p
3p
1p

51-75 starttia
9p
7p
5p
3p
1p

76-100 starttia
11 p
9p
7p
5p
3p
1p

yli 100 starttia
12 p
10 p
8p
6p
4p
2p
1p

Ohjaajan on toimitettava kopio kisakirjan tulossivuista (joko skannattu tai valokuva) jos EO-rankingia käytetään
pisteytykseen.

Valintakriteerit
Kohta 1d: 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: SAGI ranking
Esimerkki: koirakolla on SAGI rankingissa pisteitä 8 5 . FMBB-agilityn edustusjoukkuehakuun koirakko saa
näin ollen 85 pistettä. Ohjaajan tulee hakiessa ilmoittaa SAGI ranking sijoituksensa ja pisteensä.
Jos SAGI ranking ei ole hakuhetkellä toiminnassa, laskee agilitytoimikunta pisteet aiemman European Open
rankingin laskutavan mukaisesti.
Kohta 3: Edellisen vuoden FMBB-kisat
Edellisen vuoden FMBB-yksilökilpailuissa sijoille 1.–3. sijoittunut koirakko pääsee automaattisesti
seuraavan vuoden FMBB-yksilökilpailuihin (edustusjoukkueen sijat 5-8).
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 viimeistään 31.10.

Valintakriteerien voimaantulo
Valintakriteerit astuvat voimaan 17.11.2019 ja ovat ensimmäisen kerran käytössä vuoden 2021 FMBBjoukkuevalintaan.

