Uchwała nr 1/7/15 z dnia 8 lipca 2015 roku Zarządu Klubu Owczarka
Belgijskiego w sprawie kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Owczarków
Belgijskich FMBB w 2016 r.
Na podstawie par 21 Regulaminu Klubu Owczarka Belgijskiego Zarząd Klubu
postanowił:
pkt 1
Klub Owczarka Belgijskiego (KOB) uznaje wyniki kwalifikacyjne swoich członków,
oznacza to, iż aby wynik zawodów kwalifikacyjnych uznany był za ważny zawodnik
w dniu zawodów kwalifikacyjnych jest członkiem KOB.
pkt 2
Kwalifikacje mają na celu wyłonienie Reprezentacji Polski.
pkt 3
Reprezentacja Polski składa się z zawodników spełniających wymogi określone
odrębnie w przypadku każdej z dyscyplin w treści niniejszej Uchwały.
pkt 4
Reprezentanci MŚ FMBB 2016 są członkami Związku Kynologicznego w Polsce z
minimum rocznym stażem lub w przypadku osoby niepełnoletniej, jest nim jego
prawny opiekun, pies jest owczarkiem belgijskim dowolnej odmiany
zarejestrowanym w Związku Kynologicznym w Polsce i posiada rodowód.
pkt 5
Przewodnik zobowiązany jest do przesłania pisemnej deklaracji do chęci
reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata FMBB w 2016 roku. Pismo w
nieprzekraczalnym terminie powinno zostać dostarczone na adres
biuro@klubbelga.pl najpóźniej na 3 dni przed zamknięciem zgłoszeń. Termin
zgłoszeń zostanie opublikowany na stronie internetowej www.klubbelga.pl z chwilą
podania go przez organizatora Mistrzostw.
pkt 6
Przewodnik i właściciel psa nie zalegają z opłatami wobec ZKwP oraz Klubu
Owczarka Belgijskiego i posiadają opłacone składki za rok bieżący wobec ZKWP
oraz KOB
.
pkt 7
Klub zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze startem w stopniu
proporcjonalnym do całej kadry, uwzględniając posiadane środki na ten cel.
pkt 8 Szczegółowe zasady kwalifikacji w zakresu IPO
8.1. Zawodnikiem Reprezentacji jest para: przewodnik i pies posiadający IPO 3.
Drużyna składa się z 5 par oraz pary rezerwowej.
8.2 Para pies i przewodnik powinna uczestniczyć MP IPO OB w roku poprzedzającym
FMBB (za wyjątkiem suk, które w tym terminie zostały pokryte, lub od urodzenia
szczeniąt nie upłynęły jeszcze 4 miesiące).

8.3 Mistrz Polski IPO Owczarków Belgijskich ma zapewnione miejsce w
reprezentacji jako PL 01, pozostali kandydaci wyłaniani są na podstawie sumy
dwóch najlepszych wyników z każdych zawodów krajowych oraz każdych zawodów
zagranicznych o randze: Mistrzostw Świata IPO, Mistrzostw IPO danego kraju,
randze CACIT lub o randze Mistrzostw rasy owczarek belgijski. Wymogiem jest
uzyskanie minimum 240 punktów - ocena dobra, w tym minimum 80 punktów z
każdej części IPO 3.
8.4 W przypadku takiej samej ilości punktów kwalifikuje się zawodnik z wyższą
punktacją za Mistrzostwa Świata, następnie Mistrzostwa Polski Owczarków
Belgijskich, ostatecznie decyduje punktacja za obronę.
8.5 Sezon startowy liczony jest od 1 lipca 2015 roku do ostatniego dnia zgłoszeń
określonego przez organizatora FMBB.
pkt 9 Szczegółowe zasady kwalifikacji w zakresu Obedience
9.1. Do startu w MŚ FMBB w klasach 1,2,3 uprawnieni są zawodnicy, którzy spełnią
następujące warunki:
- uzyskają w sezonie startowym, z dwóch startów w klasie, w której chcą brać
udział w FMBB oceny minimum bardzo dobre, przy czym jeden ze startów musi
odbyć się w roku Mistrzostw. Oceny te mogą być zdobyte na dowolnych, oficjalnych
zawodach i muszą pochodzić od dwóch różnych sędziów
9.2. Reprezentacja Polski może składać się z maksymalnie łącznie sześciu zespołów
w klasie 1 i 2 oraz sześciu zespołów w klasie 3, o ile organizator Mistrzostwa Świata
nie określi innej liczby zespołów.
9.3.W przypadku, kiedy większa ilość zawodników niż liczba miejsc w reprezentacji
spełni wymogi określone w pkt 9.1, o kwalifikacji decydować będzie większa suma
punktów z dwóch najwyżej ocenionych startów.
9.4 Sezon startowy liczony jest od 1 września 2015 roku do ostatniego dnia zgłoszeń
określonego przez organizatora FMBB.
pkt 10 Szczegółowe zasady kwalifikacji w zakresu Agility
10.1. Do reprezentacji kwalifikuje się 5 najlepszych zespołów, które w okresie
kwalifikacji uzyskały największą liczbę punktów kwalifikacyjnych
10.2. Cztery najlepsze zespoły stanowić będą drużynę w konkurencji zespołowej,
piąty stanowić będzie zespół rezerwowy. Pierwsze pięć zespołów będzie miało też
prawo startu w konkurencjach indywidualnych
.
10.3. Trzy kolejne zespoły, które nie uzyskają kwalifikacji mogą wystartować w
konkurencji indywidualnej na własny koszt.
10.4. Poza warunkami kwalifikacyjnymi, zespół powinien posiadać klasę
wyszkolenia minimum A2, uzyskaną do terminu zgłoszenia chęci uczestnictwa.
10.5. Zasady kwalifikacji: Od liczby psów, które pokonaliśmy w danym biegu,
odejmujemy liczbę psów, która nas pokonała w tym biegu. Otrzymany wynik to
punkty za nasz bieg. Przykład: na 50 startujących psów zajmujemy 5 miejsce: 45-4=
41 pkt. Punkty przyznawane są za biegi agility i jumping open oraz próby A2, J2, A3

i J3 rozgrywane zgodnie z zasadami regulaminu FCI lub organizacji stowarzyszonych
z FCI na dowolnych zawodach w kraju lub za granicą (nie liczą się biegi w klasach
“zero” oraz A1 lub J1 oraz mające inną formułę niż standardowe biegi np. sztafety,
specjalne finały etc. W sprawach spornych decyzja o uznaniu punktów za dany bieg
należy do Zarządu KOB. Punkty mogą zostać przyznane jedynie za biegi bez błędów
i odmów (punkty karne za czas nie są uwzględniane). Punkty przyznawane są
również za wynik indywidualny w biegu drużynowym, o ile organizator zawodów
udostępnił również indywidualne wyniki takich przebiegów.
10.6. Uzyskane wyniki należy przesłać do osoby wyznaczonej przez KOB na
Koordynatora kwalifikacji drogą mailową. Koordynator kwalifikacji nie musi być
jednocześnie team leaderem. Poszczególne wyniki należy przesyłać w terminie nie
dłuższym niż 90 dni od danych zawodów, jednak nie później niż na 3 dni, przed
terminem zakończenia zgłoszeń na FMBB.
10.7. Przewodnik może w okresie kwalifikacyjnym przesłać Koordynatorowi
dowolną liczbę wyników, jednak do ostatecznej punktacji liczyć się będą
maksymalnie 4 najlepsze wyniki, w tym dwa wyniki uzyskane w 2015 roku oraz dwa
wyniki z 2016 roku, przy czym co najmniej 50% tych wyników muszą stanowić
wyniki biegów agility (open, A2, A3).
10.8. W przypadku, gdy więcej zawodników ma jednakową liczbę punktów i
znajdują się na pozycji rankingu umożliwiającym kwalifikację tylko jednemu z
nich, o zakwalifikowaniu się do reprezentacji decyduje liczba punktów uzyskana w
biegach agility. W przypadku gdyby również ta liczba punktów była równa,
decydujące jest, który zawodnik uzyskał w pojedynczym biegu agility lub jumping
większą liczbę punktów (przykładowo spośród przesłanych wyników najlepszy
rezultat zawodnika A to 55 punktów, a zawodnika B 51 punktów, zatem
zakwalifikowany zostaje zawodnik A).
10.9. Bieżący ranking uzupełniany jest przez Koordynatora o nadsyłane wyniki w
czasie nie dłuższym niż 14 dni od przesłania wyników i jest ogólnodostępny na
stronie internetowej KOB dla wszystkich zainteresowanych
10.10 Sezon startowy liczony jest od 1 września 2015 roku do ostatniego dnia
zgłoszeń określonego przez organizatora FMBB.
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