Raad van Beheer, februari 2019

Voorschrift selectiecriteria European Open Junior 2019
1. Algemeen
Het European Open Junioren zal in 2019 van 12 t/m 14 juli gehouden worden in Kreuzlingen,
Zwitserland.
De selecties voor de European Open Junioren 2019 zullen plaatsvinden tijdens de selectiewedstrijden
welke gehouden worden op 16 maart 2019 bij KC Scheldezoom en 21 april 2019 bij KC Canida te
Venlo. De selectiewedstrijden worden georganiseerd door respectievelijk KC Scheldezoom en KC
Canida Venlo ism Raad van Beheer. Het is de intentie om zoveel mogelijk junioren deel te laten
nemen aan het EOJ, onder voorwaarde dat de deelnemer in staat is een uitslag te behalen op een
parkoers (geen diskwalificatie).

2. Inschrijving
Deelname aan de selectiewedstrijden voor de European Open Junioren 2019 staat alleen open voor
de combinaties van begeleider en hond, zoals die blijkt uit de 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 de EOJ
selectiewedstrijden.
Combinaties die willen inschrijven voor de selectiewedstrijden zijn verplicht deel te nemen aan het
EOJ 2019 als ze geselecteerd worden. Als een combinatie zich na of tijdens de selectiewedstrijden
niet beschikbaar stelt voor het EOJ team 2019 wordt deze combinatie uitgesloten voor het EOJ in
2020.
Inschrijving staat open voor alle junioren die zich hebben aangemeld bij de interesse inventarisatie
(sluitingsdatum 6-2-2019).
Nadere gegevens omtrent inschrijving en de inschrijftermijn zullen op
https://sport.raadvanbeheer.nl/ worden gepubliceerd.

3. Meten
In 2019 zullen alle Small en Medium honden die geselecteerd worden voor het EOJ verplicht
hermeten worden. Deze meting vindt plaats voor aanvang van het NK Junioren op 23 juni 2019.
Uitgezonderd voor deze meting zijn:
• Honden die al een keer zijn gemeten op een wereldkampioenschap of European Open Junioren;
• Honden die op een WK Selectie (2014 – 2018) of een eerdere EOJ selectie (2016, 2017,2018)
gemeten zijn.
• Honden die op basis van onderdeel K of L van het meetreglement al hermeten zijn.
Metingen gedaan op WK en EO selecties gelden als hermeting.
Op het NK junioren zullen 3 keurmeesters de metingen uitvoeren. 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.
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4. Selectiecriteria
Nederland zal maximaal 28 combinaties afvaardigen naar de European Open Junioren in 2019. Het
door de FCI toegewezen contingent zal als volgt worden verdeeld:
12 Large, 8 Medium en 8 Small.
Er wordt in 3 leeftijdscategorieën ingedeeld (onder voorbehoud):
U12: alle junioren onder 12 jaar oud
U15: alle junioren onder 15 jaar oud
U19: alle junioren onder 19 jaar oud
Gekeken naar het jaar waarin je jarig bent, niet de daadwerkelijke verjaardag.
Een deelnemer kan zich met maximaal 2 honden selecteren.
Tijdens de selectiewedstrijden op 16 maart 2019 en 21 april 2019 zullen 2 parcoursen worden
gelopen, te weten 1x Vast Parcours en 1x Jumping.
Voor de European Open zal de volgende selectiemethode worden gehanteerd:
Large:
De beste 5 combinaties van de U12 en U15 categorie selecteren zich voor het EOJ, aangevuld met de
beste combinaties (alle leeftijden) van de selectiewedstrijden.
Medium:
De beste 3 combinaties van de U12 en U15 categorie selecteren zich voor het EOJ, aangevuld met de
beste combinaties (alle leeftijden) van de selectiewedstrijden.
Small:
De beste 3 combinaties van de U12 en U15 categorie selecteren zich voor het EOJ, aangevuld met de
beste combinaties (alle combinaties) van de selectiewedstrijden.
Als een combinatie op alle parkoersen een diskwalificatie gehaald heeft, kan deze combinatie niet
geselecteerd worden voor het EOJ team 2019.
Bij een exact gelijke uitslag, heeft de combinatie met de beste uitslag op het vast parkoers voorrang.
De selectiewedstrijden zullen beperkt zijn tot iedereen die zich heeft aangemeld bij de interesse
inventarisatie (sluitingsdatum 6-2-2019).

5. Teamindeling
De geselecteerden lopen (indien mogelijk) op het EOJ 2019 zowel de teamonderdelen als de
individuele onderdelen. Teams bestaan uit 3 tot 4 combinaties uit dezelfde hoogteklasse. Nadat de
selectie bekend is zullen de coaches de indeling van de teams bepalen.

6. Reserves
Voor zowel de Large, Medium als Small zullen de 2 volgende deelnemers in het klassement – mits zij
punten ten behoeve van het totaal klassement hebben behaald – worden aangewezen als reserves
voor het Nederlandse team voor de European Open Junioren 2019.

7. Wangedrag
Wangedrag (waaronder hard handling) tijdens de selectiewedstrijden en/of verplichte training
betekent dat de handler uitgesloten wordt van deelname aan het EOJ 2019. Dit gebeurt na overleg
met de Coach (P. Elias en/of Y. van Zanten- van Deutekom) gedelegeerde en de Agility Commissie.

2
Voorschrift selectiecriteria European Open Junior 2019

Raad van Beheer, februari 2019

8. Teambijeenkomst, Teamtrainingen en NK Junioren 2019
Voor de geselecteerde deelnemers en de reserves en ouders/verzorgers is het verplicht deel te
nemen aan de teambijeenkomst direct na afloop van de EOJ selectiewedstrijd op 21 april 2019.
Ook deelname aan de teamtrainingen op 18 mei 2019 en 2 juni 2019 en aan het Nederlands
Kampioenschap Junioren zijn verplicht. Afwezigheid enkel toegestaan na goedkeuring van de coaches
(P. Elias of Y. van Zanten- van Deutekom).

9. Protocol European Open 2019
Op zowel de coach als de overige leden van het EOJ-team is het ‘Protocol European Open Junioren
2019’ van toepassing. Deze wordt tijdens de teambijeenkomst op 21 april 2019 aan alle teamleden
en ouders, ter ondertekening, verstrekt door de Raad van Beheer.
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