Raad van beheer, januari 2019

Voorschrift selectiecriteria Wereld
Kampioenschap 2019
1. Algemeen
Het FCI Wereld Kampioenschap Agility (WK) zal van 19 tot en met 22 September worden gehouden in Turku
(Finland). Ten behoeve van de selectie van het Nederlandse team dat namens de Raad van Beheer zal
worden afgevaardigd naar het WK worden door de Raad van Beheer selectiewedstrijden georganiseerd.
Nederland mag 9 individuele deelnemers en 12 team deelnemers (4 small, 4 medium, 4 large) afvaardigen
naar het WK. In beginsel worden er 3 individuele deelnemers per hoogte klasse geselecteerd, hiervan
mogen de coaches in overleg met de commissie Agility van afwijken indien in een hoogteklasse er geen 3
deelnemers zijn die aan de selectiecriteria ten behoeve van individuele deelname voldoen. De 9 individuele
deelnemers worden tevens als team deelnemer geselecteerd. Daarnaast wordt per hoogteklasse de
selectie aangevuld met een deelnemer die enkel voor het team is geselecteerd.
Deelname aan de selectiewedstrijden staat alleen open voor de combinatie van geleider 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 en/of 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 WK selectiewedstrijden.
Indien een combinatie zich ondanks deelname aan de selectiewedstrijden niet beschikbaar stelt voor
selectie in het WK team 2019 dient hij/zij zich voor afloop van de 4e selectiewedstrijd op 5 Mei bij de coach
af te melden. Na afloop van de 4e selectiewedstrijd wordt het definitieve klassement opgemaakt. Een
combinatie zich niet tijdig heeft afmeld voor selectie in het WK team 2019 en zich desondanks niet
beschikbaar stelt voor het WK team 2019 wordt automatisch uitgesloten voor selectie voor het WK in 2020.

2. Selectiewedstrijden
De selectiewedstrijden worden in 2019 op kunstgras gelopen. Er zullen 3 parcoursen per wedstrijddag
worden gelopen. Zowel de Large als de Medium en de Small lopen hetzelfde parcours.
De data zijn als volgt vastgesteld:
6 april 2019: 1e WK selectiewedstrijd
Klassen: Small/Medium/Large, parcoursen: 2 x Jumping, 1x Vast Parcours (volgorde J1,VP1,J2)
7 april 2019: 2e WK selectiewedstrijd
Klassen: Small/Medium/Large, parcoursen: 2x Vast Parcours, 1x Jumping (volgorde VP2,J3,VP3)
4 mei 2019: 3e WK selectiewedstrijd
Klassen: Small/Medium/Large, parcoursen: 2 x Jumping, 1x Vast Parcours (volgorde J4,VP3,J5)
5 mei 2019: 4e WK selectiewedstrijd
Klassen: Small/Medium/Large, parcoursen: 2x Vast Parcours, 1x Jumping (volgorde VP5,J6,VP6)
Locatie: WWindoor4all te Hoogerheide, Buitendreef 16, 4631 SV Hoogerheide.
De WK-selectiewedstrijden staan open voor combinaties die bij inschrijving startgerechtigd zijn voor de 2e
en 3e graad. Er is een limiet van 20 Small combinaties, 35 Medium combinaties en 90 Large combinaties
(hierin kan naar gelang het aantal inschrijvingen in worden geschoven). Inschrijving is mogelijk vanaf 23
februari 2019. De sluitingsdatum is op 23 maart 2019
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• Vanaf 23 februari 2019 tot 23 maart 2019 mogen de 2e en 3e graad inschrijven.
Voorrang wordt verleend aan rashonden vanwege het feit dat rasloze honden niet mogen starten op het
FCI WK. Er is GEEN restitutie van deel inschrijfgeld mogelijk na .b.v. 1e weekend.
Inschrijven is alleen mogelijk voor alle wedstrijden en het inschrijfgeld moet in 1 keer worden voldaan. De
inschrijving gebeurt op startlicentie en op volgorde van binnenkomst van betaling bij de Raad van Beheer.

3. Meten
In 2019 zullen alle Small en Medium honden die ingeschreven zijn voor de WK selectie verplicht hermeten
worden. Deze meting vindt plaats voor aanvang van de selectiewedstrijd op 6 april 2019. Uitgezonderd
voor deze meting zijn:
• 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 (2016-2018) gemeten zijn.
• Honden die op basis van onderdeel K of L van het meetreglement al hermeten zijn.
Op de eerste selectiewedstrijd 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 logboek van je hond mee te nemen naar de meting.

4. Selectiecriteria
-

-

De SPT wordt bepaalt door de snelste tijd + 10% (met max 1 fout)
De winnaar van het VP (vast parcours), die foutloos is en snelste, krijgt 75 punten.
De winnaar van de Jumping , die foutloos is en de snelste, krijgt 75 punten.
Indien de winnaar niet de snelste is, wordt het aantal punten van de winnaar berekend zoals hieronder
aangegeven.
Voor de verdere puntentelling zie berekening en voorbeeld op volgende pagina.
Er komen extra punten voor elke Combi. Een Combi is het totaal klassement van elk VP en
bijbehorende jumping. 6 en 7 April zijn er dus 3 combi’s te verdienen (J1 en VP1, J2 en VP2, J3 en VP3) ,
4 en 5 Mei dus ook 3. (4 t/m 6) Om Combi punten te krijgen moet men op beide onderdelen (VP en J)
foutloos zijn en binnen de SPT. Bij gelijke totaaltijd gaat het VP voor.
Combi 1, dit is VP1 en Jumping 1, Combi 2 is VP2 en Jumping 2 enz. , dus in totaal 6 x Combi.
De eerste in elke Combi krijgt 20 punten, de tweede 10 punten de derde 5 punten en dan resp. 4,3,2, 1
punt(en).
Alleen foutloze combinaties die binnen de SPT eindigen krijgen punten. Het aantal punten wordt
berekend zoals hieronder aangegeven.
Op beide onderdelen (vast Parcours en Jumping) moeten punten behaald worden.
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Berekening punten:
-maximaal te behalen punten door combinatie indien deze foutloos is én de snelste tijd neerzet: 75
punten
-voor elke tiende van een seconde tijdsverschil met de snelste tijd wordt 1 punt afgetrokken van het
maximaal te behalen punten. Honderdsten van een seconde worden vanaf 0.05 naar boven afgerond,
onder 0.05 worden honderdsten naar beneden afgerond.

Voorbeeld:
Parcours 1. De snelste tijd is gezet door een combinatie met 1 fout.
SPT is snelste tijd + 10%: 34.99+3.5 = 38.49 sec.
Combinatie A
Combinatie B
Combinatie C
Combinatie D
Combinatie E
Combinatie F
Combinatie G

1. foutloos in 35,68 seconden
2. foutloos in 37,67 seconden
3. foutloos in 37,91 seconden
4. foutloos in 38,39 seconden
5. foutloos in 39,98 seconden
6. foutloos in 40,60 seconden
7. 1 fout in 34,99 seconden

=
=
=
=
=
=
=

68 punten
48 punten
46 punten
41 punten
0 punten
0 punten
0 punten

0.69 sec = 7 punten aftrek
2.68 sec = 27 punten aftrek
2.92 sec = 29 punten aftrek
3.40 sec = 34 punten aftrek
= buiten SPT
= buiten SPT
snelste tijd, bepaalt de SPT

5. Selectie
Individueel
In beginsel zullen de 9 individuele plaatsen gelijk over de hoogteklassen Small/Medium/Large worden
verdeeld (3/3/3). Combinaties 1 t/m 3 in het eindklassement Small/Medium/Large plaatsen zich
rechtstreeks als individuele loper. Bij gelijk aantal punten zal gekeken worden naar achtereenvolgens,
aantal 1e plaatsen, dan podiumplaatsen, dan aantal combi, dan aantal VP en dan aantal jumpings
Indien de nrs. 1 t/m 3 in de einduitslag (L,M,S) geen punten hebben op beide onderdelen (VP, J) dan
kunnen de coaches , na overleg met de Agility Commissie, afwijken van de bovengenoemde 3 x 3.
Als men afwijkt van 3,3,3 dan zal in de klasse waar een extra individuele plaats wordt toegevoegd gekozen
worden voor eerst nummer 4, dan nummer 5 en als laatste nummer 6.
Team
De eerste 4 combinaties van het eindklassement plaatsen zich voor het team onderdeel van het WK. Indien
er binnen de eerste 4, combinaties zijn (per categorie L,M,S) die geen punten hebben op beide onderdelen
komen deze na de combinaties die dit wel hebben.
Nederland stuurt ten allen tijde per categorie een Team.
Reserve
Reserve individueel en team is de 5e uit de eindrangschikking na 12 onderdelen (6 x VP en 6 x Jumping)
De uitvoering van de selectie ligt in handen van de coaches. Bij afmeldingen na de einduitslag /
bekendmaking zullen de plaatsen opgevuld worden door de coaches, op volgorde van de einduitslag na 12
onderdelen. ( 6 x VP en 6 x Jumping)
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6. Bekendmaking
Uiterlijk 1 week na afloop van de 4e WK selectiewedstrijd op 5 Mei 2019 wordt bekend wie rechtstreeks op
basis van klassement geselecteerd zijn om individueel en voor het team uit te komen op het FCI WK 2019.1.
Het overzicht van de geselecteerden wordt na 5 Mei 2019 door de coaches ter goedkeuring aan de
Commissie Agility voorgelegd. Na goedkeuring door de Commissie Agility wordt de selectie voor het
Nederlandse WK team 2019 ter formele bekrachtiging door de Commissie Agility voorgelegd aan het
bestuur van de Raad van Beheer. Vervolgens zal de Raad van Beheer binnen twee weken aan de
geselecteerden een bericht sturen. De samenstelling van het team zal na toezegging van de deelnemers op
de site van de Raad van Beheer worden gepubliceerd.

7. Keurmeester
Een coach mag nooit keuren tijdens de WK-selectie wedstrijden. Het streven is om minstens 1 buitenlandse
(WK) Keurmeester uit te nodigen. De Coaches stellen de keurmeesters voor de WK selecties voor in en na
overleg met de Agility Commissie. Elke keurmeester keurt maximaal 2 x een VP en 2 x een J voor Large,
Medium en Small. Een keurmeester mag wel assisteren tijdens de overige parcoursen.

8. Trainingen
Er komen een drietal trainingsmomenten, data bepaald door de coaches.
• Training/teambuilding (1 of 2 juni)
• De uitzwaaiwedstrijd. (20 en 21 Juli 2019)
• Training/teambuilding (7 of 8 september)
Afwezigheid tijdens de trainingen en uitzwaaiwedstrijd is enkel toegestaan na goedkeuring van de coaches.

9. Wangedrag
Wangedrag tijdens de selectie-wedstrijden kan betekenen dat de handler uitgesloten kan worden. Dit
uiteraard na overleg met de gedelegeerde en de Agility Commissie.

10. Protocol WK agility 2019
Op zowel de coaches als de overige leden van het (voorgeselecteerde) WK-team is het ‘Protocol WK Agility
2019’ van toepassing. Deze wordt tijdens de 1e training aan alle teamleden, ter ondertekening, verstrekt
door de Raad van Beheer.
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Deze selectie dient nog wel bekrachtigd te worden door het bestuur van de Raad van Beheer.
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