Kvalifikácia MS FCI 2012
Podmienky účasti: Kvalifikácia je otvorená pre psy s preukazom pôvodu min. 6 mesiacov zapísaných
v SPKP. Kvalifikovať na MS FCI sa môžu len tímy, ktoré majú v deň nominácie absolvovanú aspoň
jednu skúšku v kategórii A2.
Každý záujemca o účasť v kvalifikácii musí zaslať prihlášku do 1.3.2012 vedúcemu reprezentácie na
e-mailovú adresu: vakonicova@agility-skiper.sk
Vedúci reprezentácie potvrdí prijatie prihlášky.
Každý účastník kvalifikácie sa sám včas prihlási na určené kvalifikačné preteky, organizátor
kvalifikačného preteku nemá povinnosť vyčleniť miesta v štartovnej listine pre účel kvalifikácie.
Systém kvalifikácie spočíva v zbieraní bodov v otvorených behoch Agility a Jumping na uvedených
kvalifikačných pretekoch, na ktorých kvalifikanti v každý súťažný deň odbehnú jeden open Agility
a jeden open Juming a jednu skúšku A2. Ak by sa na vybraných pretekoch v jeden deň bežalo viac ako
jeden open Agility a open Jumping, vedúci reprezentácie vopred určí, ktorý Agility a ktorý Jumping je
kvalifikačný. Na kvalifikačných pretekoch kvalifikanti nebežia skúšku Agility v rámci svojej
výkonnostnej kategórie. Bežia len skúšku A2 a nezasahujú svojím výsledkom do výsledného poradia.
Na základe svojho umiestnenia tím získa body podľa uvedenej tabuľky. Pri udeľovaní bodov sa
neberie do úvahy umiestnenie tímov, ktoré nie sú prihlásené do kvalifikácie. Kvalifikácia bude
rozdelená podľa veľkostnej kategórie small, medium a large.

JEDNOTLIVCI
Štandardný čas pre kvalifikantov sa stanoví na základe času absolútneho víťaza tohto behu v danej
veľkostnej kategórii(tento nemusí byť prihlásený do kvalifikácie), jeho čas sa vynásobí koeficientom
1,03 a zaokrúhli na celé sekundy (matematicky t.j. 0,01 až 0,49 dole, 0,50 až 0,99 hore).
V prípade bodovej zhody má prednosť tím s vyšším ziskom bodov v behoch Agility pričom prednosť
má Open Agility. Ak by bol aj tento počet zhodný rozhodne vedúci reprezentácie.
Na základe získaných bodov sa zostaví poradie. Do reprezentácie budú vybraní prví traja podľa
tabuľky celkového poradia kvalifikácie v každej veľkostnej kategórii.
Bodovacia tabuľka:
Umiestnenie

Agility

Jumping

1.

25

18

2.

20

15

3.

17

12

4.

15

9

5.

12

7

6.

9

5

7...

1

-

DRUŽSTVÁ
Štandardný čas pre kvalifikantov sa stanoví na základe času absolútneho víťaza tohto behu v danej
veľkostnej kategórii(tento nemusí byť prihlásený do kvalifikácie), jeho čas sa vynásobí koeficientom
1,05 a zaokrúhli na celé sekundy (matematicky tj. 0,01 až 0,49 dole, 0,50 až 0,99 hore).
V prípade bodovej zhody má prednosť tím s vyšším ziskom bodov v behoch Agility pričom prednosť
má Open Agility. Ak by bol aj tento počet zhodný rozhodne vedúci reprezentácie.
Na základe získaných bodov sa zostaví poradie. Do reprezentácie budú vybraní prví štyria podľa
tabuľky celkového poradia kvalifikácie pre družstvá v každej veľkostnej kategórii.
Bodovacia tabuľka:
Umiestnenie

Agility

Jumping

1.

25

18

2.

20

15

3.

17

12

4.

15

9

5.

12

7

6.

9

5

7...

1

-

Platí pre jednotlivcov aj družstvá:
Za každé ďalšie umiestnenie v AGILITY od 7. miesta vrátane sa udeľuje 1 bod.
JUMPING sa boduje len do 6. miesta
Nie je možné nominovať sa získaním bodov iba z jumpingu.
Na základe dosiahnutých bodov má vedúci reprezentácie možnosť prihlásiť náhradníkov.
Konečnú nomináciu oznámi vedúci reprezentácie do 15.7.2012
Kvalifikačné preteky:
1. 4.5.2012, Šintava
2. 30.6.-1.7.2012, Šintava
Organizátorovi preteku, ktorý bude určený ako kvalifikačný, neplynú žiadne záväzky voči účastníkom
kvalifikácie.
Všetky informácie ohľadom kvalifikácie budú aj na stránkach ASKA www.agility.sk
Vedúci reprezentácie sa zaväzuje dodržiavať tieto kvalifikačné podmienky.

