Raad van Beheer, november 2017

Voorschrift selectiecriteria European Open Junioren 2018
1. Algemeen
Het European Open Junioren zal in 2018 van 13 t/m 15 juli gehouden worden in Roosendaal,
Nederland.
Nederland mag 36 deelnemers afvaardigen naar de European Open Junioren 2018. Het door de FCI
toegewezen contingent is als volgt onderverdeeld:
16 Large, 10 Medium en 10 Small.

2. Aanmelding voor het EOJ team 2018
Aanmelden voor het EOJ team 2018 kan van 8 januari 2018 t/m 21 januari 2018, door middel van
het invullen van een online formulier.

3. Voorwaarden voor aanmelding
- Junior licentie van de Raad van beheer
Aanmelding voor het EOJ team 2018 staat alleen open voor de combinaties van begeleider en hond,
zoals die blijkt uit de junior startlicentie. Hierop worden geen uitzonderingen toegepast (ook niet
voor blessures of voor welke reden dan ook). Uit de startlicentie moet daarom duidelijk blijken wie
de begeleider van de hond is (dit kan maximaal 1 persoon zijn). Bij onduidelijkheid / twijfel zal de
combinatie uitgesloten worden van deelname. Indien een hond bij meerdere geleiders op licentie
staat, kan slechts één van deze combinaties inschrijven voor het EOJ team 2018.
- Eén hond per junior
Om zoveel mogelijk junioren de gelegenheid te bieden deel te nemen aan het EOJ team 2018 geldt
dat junioren zich in eerste instantie slechts met één hond kunnen aanmelden voor het EOJ team
2018.
- Te weinig aanmeldingen in hoogteklasse
Als er in een hoogteklasse minder aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, kan een tweede hond
per junior handler worden toegestaan. Als daarna in die hoogteklasse nog steeds het aantal
beschikbare plaatsen niet is gevuld, kan – in overleg met de FCI en de organisatie van het EOJ het
team worden aangevuld met combinaties uit andere hoogteklassen.
- Te veel aanmeldingen in hoogteklasse
Als er in een of meer hoogteklassen meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, zal de
commissie agility een juniorenwedstrijd in februari/maart 2018 aanwijzen als zijnde selectiewedstrijd
voor het EOJ team 2018. Enkel de combinaties die zich tussen 8 januari en 21 januari 2018 hebben
aangemeld zullen in deze selectie worden meegenomen. Voor de overige junior deelnemers aan die
wedstrijd geldt de betreffende wedstrijd als een reguliere junior wedstrijd. De rangschikking ten
behoeve van deelname aan het EOJ team 2018 wordt bepaald door de uitslagen van beide
parcoursen bij elkaar op te tellen.
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4. Meten
Tijdens de EOJ zullen alle Small en Medium honden die ingeschreven zijn gemeten worden.
Het is mogelijk om je hond vooraf te laten meten. Deze mogelijkheid bestaat in ieder geval tijdens
het NK 2018.1 Vooraf laten meten is niet nodig voor:
• Honden die al een keer zijn gemeten op een wereldkampioenschap of European Open;
• Honden die op een WK Selectie (2014 – 2018) of een eerdere EO selectie (2016, 2017) gemeten
zijn.
De meting zal door 3 keurmeesters worden uitgevoerd. Wordt een hond door 2 keurmeesters (of
meer) in een hogere klasse gemeten dan zal de hond vanaf dat moment op alle wedstrijden in de
hogere klasse worden ingedeeld.
LET OP: Vergeet niet het hondenlogboek van je hond mee te nemen naar de meting.

5. Teamsamenstelling
Tijdens de European Open Junioren 2018 wordt door de junioren zowel individueel als in een team
gelopen. Een team bestaat uit 3 tot 4 combinaties uit dezelfde hoogteklasse.
Junioren kunnen bij aanmelding een voorkeur doorgeven voor een team ten behoeve van de teamonderdelen. De coaches zullen waar mogelijk rekening houden met de opgegeven voorkeur. Indien
de opgegeven voorkeur niet mogelijk blijkt, zullen de coaches dit aan de junior(en) meedelen en zelf
een teamindeling maken. Indien geen voorkeur is opgegeven wordt de teamindeling door de coaches
gemaakt.
De coaches leggen de definitieve teamsamenstelling voor akkoord voor aan de commissie agility en
de portefeuillehouder sport van het bestuur van de Raad van Beheer.
Na akkoord van de commissie agility en het bestuur van de Raad van Beheer wordt het Nederlandse
EOJ team 2018 bekend gemaakt.

6. Inschrijving European Open Junioren 2018
Zodra de defintieve teamsamenstelling bekend is zorgen de coaches voor de inschrijving van het
Nederlandse team voor de EOJ 2018.
Het inschrijfgeld voor de European Open Junioren 2018 zal door de commissie agility van de Raad
van Beheer worden betaald.

7. Reserves
In geval van overaanmelding voor het EOJ team 2018, kunnen de combinaties die – na selectie –
geen onderdeel uitmaken van het team zich aanmelden als reserve voor het EOJ team 2018. Tevens
is het voor de geselecteerde combinaties mogelijk een eventueel een tweede hond als reserve aan te
melden.
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Het is ook mogelijk de hond te laten meten op de 1 dag van de WK selecties
e
(7 april 2018) of de 1 dag van de EO selectie (24 maart 2018). Neem hiervoor contact
op met de commissieagility@raadvanbeheer.nl
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Als van een geselecteerde combinatie door omstandigheden – bijvoorbeeld blessure – de hond niet
kan deelnemen aan het EOJ 2018, mag deze van hond wisselen. Onder voorwaarde dat de
combinatie van begeleider en hond in bezit is van een junior startlicentie van de Raad van Beheer en
de nieuwe combinatie in dezelfde hoogteklasse start.
Als een geselecteerde combinaties door omstandigheden niet kan deelnemen aan het EOJ 2018,
wordt deze in eerste instantie vervangen door een nog niet geselecteerde combinatie van de
reservelijst. Hierbij wordt in eerste instantie geprobeerd de combinatie te vervangen door een van
dezelfde hoogteklasse. Indien er geen combinaties die nog niet geselecteerd zijn meer op de
reservelijst staan, kan een tweede hond bij een reeds geselecteerde junior handler worden
toegestaan.
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