Uchwała nr 1/5/17 z dnia 27 maja 2017 roku Zarządu Klubu Owczarka Belgijskiego w
sprawie kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Owczarków Belgijskich FMBB w 2018 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 2018 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 o chęci reprezentowania
Polski na Mistrzostwach Świata FMBB w 2018 roku. Pismo w nieprzekraczalnym terminie
powinno zostać dostarczone na adres biuro@klubbelga.pl najpóźniej na 14 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 6 par oraz pary rezerwowej, o ile organizator Mistrzostw nie zmieni tej liczby.
8.2. Do Reprezentacji kwalifikuje się 6 najlepszych par oraz rezerwa na podstawie wyników
osiągniętych podczas Mistrzostw Polski IPO Owczarków Belgijskich. Wymogiem jest
uzyskanie minimum 70 punktów w konkurencji A i B, w konkurencji C wymogiem jest
uzyskanie minimum 80 punktów.

8.3. Jeżeli na podstawie wyników osiągniętych podczas Mistrzostw Polski IPO Owczarków
Belgijskich nie zostanie wyłoniona Reprezentacji, wówczas w kolejności według sumy
zdobytych punktów kwalifikują się pary które osiągnęły minimalny wynik A70, B70, C80
podczas Mistrzostw Polski IPO.
8.4. Do reprezentacji automatycznie kwalifikuje się zawodnik, który w roku poprzedzającym
na Mistrzostwach Świata FMBB zajął miejsce w pierwszej dziesiątce klasyfikacji łącznej
Mistrzostw Świata FMBB (zapis dotyczy osiąganych wyników od FMBB 2018 włącznie).
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 dwunastu zespołów w tym
maksymalnie 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. W przypadku takiej samej sumy punktów, o kwalifikacji
decyduje wynik osiągnięty podczas Mistrzostw Polski Obedience Owczarków Belgijskich.
9.4 Sezon startowy liczony jest od 1 września 2017 roku do 14 dnia przed zamknięciem
zgłoszeń. Termin zgłoszeń zostanie opublikowany na stronie internetowej KOB po podaniu
go przez organizatora Mistrzostw.
pkt 10 Szczegółowe zasady kwalifikacji w zakresu Agility
10.1. Celem przeprowadzanych kwalifikacji jest wyłonienie Reprezentacji Polski Agility na
FMBB 2018. W reprezentacji powinny znaleźć się zespoły spełniające założone minimalne
kryteria.
10.2. Pięć najlepszych Zespołów, według rankingu kwalifikacji, utworzy Reprezentację Polski
w konkurencjach drużynowych i indywidualnych (piąty Zespół stanowi zespół rezerwowy
Drużyny), kolejne trzy Zespoły, wg rankingu kwalifikacji, mogą wystartować w konkurencjach
indywidualnych. Dodatkowo dopuszcza się zgłoszenie dwóch Zespołów rezerwowych w
konkurencjach indywidualnych, o ile organizator FMBB 2018 potwierdzi taką możliwość wszystkie koszty związane ze startem ponosi zawodnik.
10.3. Jeden przewodnik może wystartować w kwalifikacjach z dowolną liczbą psów, lecz w
konkurencjach drużynowych może reprezentować Polskę z maksymalnie dwoma psami
(utworzyć dwa zespoły).
10.4. Jeden pies nie może kwalifikować się do Reprezentacji Polski z wieloma
przewodnikami.

10.5. Podstawowym warunkiem kwalifikacji do Reprezentacji Polski Agility jest uzyskanie
przez Zespół klasy wyszkolenia A2 najpóźniej do terminu zgłoszenia chęci uczestnictwa w
Mistrzostwach Świata FMBB2018.
10.6. Zasady uzyskiwania punktów do rankingu kwalifikacji:
a. Punkty przyznawane są za pojedyncze próby agility open, próby jumping open oraz próby
w klasach A2 i A3 rozgrywane zgodnie z zasadami regulaminu FCI lub organizacji
stowarzyszonych z FCI na dowolnych zawodach w kraju, lub za granicą (nie liczą się próby w
klasach “zero” i A1 oraz mające inną formułę niż standardowe próby (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 próby bez błędów (na torze przeszkód, za
przekroczenie czasu standardowego) i odmów. Punkty przyznawane są również za wynik
indywidualny w biegu drużynowym, o ile organizator zawodów udostępnił również
indywidualne wyniki takich przebiegów.
b. Za daną, bezbłędną próbę Zespół otrzymuje liczbę punktów równą różnicy liczby zespołów
pokonanych i liczby zespołów lepszych (poprzedzających). Przykład: w konkurencji 50
startujących zespołów zajmujemy 5 miejsce: pokonaliśmy 45 Zespołów, wyprzedziły nas 4
zespoły, czyli uzyskujemy z danej próby 45-4= 41 pkt.
c. 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 14 dni od
danych zawodów, jednak nie później niż na 14 dni, przed terminem zamknięcia zgłoszeń
określonym przez Organizatora Mistrzostw.
d. Przewodnik może w okresie kwalifikacyjnym przesłać Koordynatorowi dowolną liczbę
wyników, jednak do ostatecznej punktacji liczyć się będzie suma z sześciu najlepszych
wyników, przy czym co najmniej 50% z nich muszą stanowić wyniki prób agility i co najmniej
50% z nich musi pochodzić z zawodów rozgrywanych w Polsce.
e. Termin kwalifikacji liczony jest od 1 września 2017, do 14 dnia przed zamknięciem
zgłoszeń. Termin zgłoszeń zostanie opublikowany na stronie internetowej KOB po podaniu
go przez organizatora Mistrzostw.
10.7. W przypadku, gdy więcej Zespołów będzie miało jednakową liczbę punktów w rankingu
kwalifikacji o kolejności w rankingu decyduje wyższa łączna liczba punktów uzyskana w
próbach agility. W przypadku, gdyby również i ta liczba punktów była równa, o kolejności w
rankingu kwalifikacji decyduje wyższa liczba punktów w swojej najlepszej próbie agility lub
jumping (przykładowo spośród przesłanych wyników najlepszy rezultat zawodnika A to 55
punktów, a zawodnika B to 51 punktów, wyższą pozycję w rankingu zajmie zawodnik A)

10.8. Bieżący ranking kwalifikacji 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.
pkt 11 Szczegółowe zasady kwalifikacji w zakresu Mondioring
11.1. Celem przeprowadzanych kwalifikacji jest wyłonienie Reprezentacji Polski Mondioring
na FMBB 2018. W reprezentacji powinny znaleźć się zespoły spełniające założone minimalne
kryteria.
11.2. Zespół który zgłasza deklarację uczestnictwa w FMBB 2018:
a. dla kategorii I - powinien posiadać zaliczony jeden start na zawodach w Polsce lub
zagranicą z minimalną ilością 160 pkt. (na 200 pkt.)
b. dla kat II - powinien posiadać zaliczony jeden start na zawodach w Polsce lub zagranicą z
minimalną ilością 240 pkt.( na 300 pkt.)
c. dla Kat III- zaliczone dwa starty na zawodach w Polsce lub zagranicą z minimalna ilością
300 pkt. z każdego startu (na 400 pkt.)
11.3. Sezon startowy liczony jest od 1 września 2017 roku do 14 dnia przed zamknięciem
zgłoszeń.
11.4. Do Reprezentacji kwalifikują się pierwsze trzy pary dla każdej kategorii z najwyższą
ilością punktów, które spełniły minima kwalifikacyjne.
12 Dzika karta. W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość wyjazdu bez uzyskania
kwalifikacji na podstawie tzw. "dzikiej karty". Przyznawana jest ona na wniosek zawodnika w
drodze Decyzji Zarządu. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie. Decyzja
Zarządu jest ostateczna.
Zawodnik wyjeżdżający na podstawie "dzikiej karty" ponosi wszystkie koszty związane
wyjazdem w tym opłaty startowe, opłaty związane z zakupem odzieży Reprezentacji i nie
partycypuje w dofinansowaniu ze zbiórek celowych związanych z Mistrzostwami FMBB.
Warunkiem uzyskania "dzikiej karty" jest istnienie wolnych miejsc w Reprezentacji w danej
dyscyplinie.
12.1. Przewodnik zobowiązany jest do przesłania prośby o uzyskanie „Dzikiej karty” wraz z
Deklaracją uczestnictwa w FMBB, na adres biuro@klubbelga.pl, najpóźniej na 14 dni przed
zamknięciem zgłoszeń. Termin zgłoszeń zostanie opublikowany na stronie internetowej
www.klubbelga.pl z chwilą podania go przez organizatora Mistrzostw.
27 maja 2017 roku
Zarząd Klubu Owczarka Belgijskiego

