Uchwała z dnia 1 marca 2015 roku Zarządu Klubu Owczarka Belgijskiego w sprawie kwalifikacji na
Mistrzostwa Świata Owczarków Belgijskich FMBB w 2015 r.
Na podstawie par 21 Regulaminu Klubu Owczarka Belgijskiego Zarząd Klubu postanowił:
pkt 1
Uznać jako obowiązujące wszystkie zawody kwalifikacyjne ogłoszone przez Główną Komisję Szkolenia
Psów ZKwP i jednocześnie umieszczone w kalendarzu imprez GKSP w dyscyplinach IPO, Obedience i
Agility.
pkt 2 Uznać wytyczne zasad kwalifikacji przesłane przez Komisje Dyscypiln GKSP.
pkt 3 Klub Owczarka Belgijskiego uznaje wyniki kwalifikacyjne swoich członków, oznacza to, iż aby
wynik zawodów kwalifikacyjnych uznany był za ważny zawodnik w dniu zawodów kwalifikacyjnych
powinien być członkiem Klubu.
pkt 4 Zawody kwalifikacyjne mają na celu wyłonienie reprezentacji Polski.
4.1 Nabór do Reprezentacji zostaje przeprowadzony podczas ogłoszonych i opublikowanych w
kalendarzu imprez GKSP ZKwP.
4.2 Reprezentacja Polski składa się z zawodników spełniających wymogi określone odrębnie w
przypadku każdej z dyscyplin w treści niniejszej Uchwały.
4.3 Reprezentanci MŚ FMBB 2015 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.
4.4 Przewodnik zobowiązany jest do przesłania pisemnej deklaracji do chęci reprezentowania Polski
na Mistrzostwach Świata FMBB w 2015 roku. Pismo w nieprzekraczalnym terminie powinno zostać
dostarczone na adres klubbelga@wp.pl do dnia 20 marca 2015 roku, zgodnie z załączonym wzorem.
4.5 Przewodnik i właściciel psa nie zalegają z opłatami wobec ZKwP oraz Klubu Owczarka Belgijskiego
i posiadają opłacone składki za 2015 rok wobec ZKWP oraz KOB.
4.6 Klub zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze starem w stopniu proporcjonalnym do
całej kadry, uwzględniając posiadane środki na ten cel.

pkt 4 Szczegółowe zasady kwalifikacji w zakresu IPO
4.1 Zawodnikiem Reprezentacji jest para: przewodnik i pies posiadający IPO 3. Drużyna składa się z 5
par oraz pary rezerwowej.
4.2 Para pies i przewodnik powinna uczestniczyć MP IPO OB (jeżeli zostały przeprowadzone) w roku
poprzedzającym FMBB (za wyjątkiem suk, które w tym terminie zostały pokryte, lub od urodzenia
szczeniąt nie upłynęły jeszcze 4 miesiące).
4.3 Mistrz Polski OB ma zapewnione miejsce w reprezentacji jako PL 01 IPO, pozostali kandydaci
wyłaniani są na podstawie sumy dwóch najlepszych wyników z następujących imprez: MP IPO, MP

IPO OB, MŚ IPO FCI, MŚ FMBB, eliminacje krajowe, zawody CACIT, Mistrzostwa Owczarków
Belgijskich innych krajów, a w szczególnych wypadkach występ na zawodach uzgodniony z Klubem
Owczarka Belgijskiego w Polsce oraz Komisją Psów Użytkowych. W związku z małą ilością zawodów
kwalifikacyjnych, wyjątkowo, kwalifikacje do FMBB 2015, odbędą się 21.03.2015 w Jaktorowie (woj.
mazowieckie). Wymogiem jest uzyskanie minimum 240 punktów - ocena dobra, w tym minimum 80
punktów z każdej części IPO 3.
4.4 W przypadku takiej samej ilości punktów kwalifikuje się zawodnik z wyższą punktacją za MŚ,
następnie MP OB, ostatecznie decyduje punktacja za obronę.
4.5 Do reprezentacji automatycznie kwalifikuje się zawodnik, który w roku poprzedzającym na MŚ
FMBB zajął miejsce w pierwszej dziesiątce.

pkt 5 Szczegółowe zasady kwalifikacji w zakresu Obedience
5.1 Do startu w MŚ FMBB w klasach 1,2,3 uprawnieni są zawodnicy, którzy spełnią następujące
warunki:
- w przypadku startu w klasie 2 i klasie 3 łączna liczba punktów z dwóch startów w zawodach
kwalifikacyjnych jest nie niższa niż 500 punktów,
- w przypadku startu w klasie 1 łączna liczba punktów z dwóch startów w zawodach kwalifikacyjnych
jest nie niższa niż 430 punktów,
5.2. Reprezentacja Polski może składać się z maksymalnie z sześciu zespołów w klasie 1 i 2 oraz
sześciu zespołów w klasie 3.
5.4. W przypadku, kiedy większa ilość zawodników niż liczba miejsc w Reprezentacji spełni wymogi
określone w pkt 5.1, o kwalifikacji decydować będzie większa suma punktów z dwóch najwyżej
ocenionych startów w zawodach kwalifikacyjnych.
5.5. W przypadku gdy ilość miejsc w reprezentacji określona w pkt 5.2, będzie większa niż ilość
uprawnionych zespołów, które spełniły warunki określone w pkt 5.1, wówczas do drużyny mogą
zostać zakwalifikowane zespoły które uzyskały:
- w przypadku startu w klasie 2 i 3, minimum 480 punktów w dwóch startach kwalifikacyjnych
- w przypadku startu w klasie 1, minimum 420 punktów w dwóch startach kwalifikacyjnych
Zawodnicy ponoszą wszystkie koszty związane ze startem.
5.6 Sezon startowy liczony jest od końca MŚ FMBB 2014 do dnia zamknięcia zgłoszeń na FMBB 2015.

pkt 6 Szczegółowe zasady kwalifikacji w zakresu Agility
6.1 Kwalifikacje do FMBB’2015 agility odbędą się na zawodach we Wrocławiu, 21-22.03.2015.
6.2 Warunki kwalifikacyjne

6.2.1 Kwalifikuje się 5 najlepszych zespołów kwalifikacji, według punktacji sumarycznej z 4 biegów,
oraz punktów premiowanych (pkt. jumping open sobota + agility open sobota + premia sobota +
jumping open niedziela + agility open niedziela + premia niedziela)
6.2.3 Punkty podstawowe – przyznawane są pod warunkiem, że czas zespołu nie będzie większy niż
115% czasu najszybszego zespołu OB z oceną doskonałą w danym biegu, według poniższej tabeli
(liczą się tylko miejsca owczarków belgijskich)
Miejsce OB
1.
2.
3.
4.
5.
pozostałe miejsca z oceną dosk., bdb lub db

Agility
12
10
8
6
4
1

Jumping
10
8
6
4
2
1

6.2.4 Punkty premiowe przyznawane są dla zespołów, które danego dnia uzyskały dwa bezbłędne
przebiegi jumping open i agility open. Punkty premiowe stanowią 50% punktów zdobytych danego
dnia przez Zespół.
6.2.5 W przypadku równej ilości punktów o kolejności zespołów decydują (w hierarchii od
najważniejszej): mniejsza łączna ilość punktów karnych 4 biegów, przy czym DIS=100 pkt., mniejszy
łączny czas 4 biegów przy czym DIS=100 sek
6.2.6 Cztery najlepsze zespoły stanowić będą drużynę w konkurencji zespołowej, piąty stanowić
będzie zespół rezerwowy. Pierwsza piątka będzie miała też prawo startu w konkurencjach
indywidualnych.
6.2.7 Trzy kolejne zespoły, które nie uzyskają kwalifikacji mogą wystartować w konkurencji
indywidualnej na własny koszt, Zawodnicy zobowiązani są do zakupu stroju reprezentacji ze swoich
środków.
pkt 7 Poza warunkami kwalifikacyjnymi, zawodnik musi spełnić poniższe wymogi:
7.1 Zawodnik, który chciałby wystartować z psem w FMBB’15 w agility, musi złożyć do dnia
20.03.2015. deklarację chęci członkostwa według załączonego wzoru.
pkt 8 Zespół powinien posiadać klasę wyszkolenia minimum A2, uzyskaną do terminu zgłoszenia chęci
uczestnictwa.
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