Zasady kwalifikacji zawodników do Mistrzostw Świata Agility Dzieci i Młodzieży

1. Kwalifikacje organizowane są dla wszystkich zawodników urodzonych w roku 1991 lub
później, chcących wziąć udział w Mistrzostwach Świata Agility Dzieci i Młodzieży 2009
odbywających w dniach 16 – 19 lipca 2009r. w miejscowości Gyula (Węgry).
2. Celem wprowadzenia kwalifikacji jest wyłonienie zawodników reprezentujących barwy
Polski, zwanymi dalej „Reprezentacją’ podczas Mistrzostw Świata Agility Dzieci i
Młodzieży 2009, zwanymi dalej „Mistrzostwami’.
3. Nabór do Reprezentacji zostanie przeprowadzony w czasie otwartych zawodów agility
organizowanych w Białymstoku w dniach 18 – 19 kwietnia 2009r.
4. Reprezentacja Polski może się składać z zawodników spełniających poniższe wymogi:
- zawodnikiem Reprezentacji jest para: przewodnik i pies
- przewodnik jest członkiem ZKwP lub, w przypadku osoby poniżej 16 roku życia, jest
nim jego prawny opiekun
- przewodnik lub w przypadku osoby niepełnoletniej opiekun prawny musi na piśmie
zadeklarować chęć zawodnika do reprezentowania Polski oraz ZKwP w czasie
Mistrzostw oraz wystosować prośbę o wydelegowanie zawodnika na w/w Mistrzostwa.
Pismo musi zostać dostarczone do Podkomisji Agility w terminie do dnia 29 kwietnia
2009r.
5. Zasady kwalifikacji:
- do przebiegów klasyfikujących Zawodnika zaliczają się specjalne przebiegi agility i
jumping organizowane w ciągu dwóch dni zawodów (łącznie 4 przebiegi)
- przebiegi te będą rozgrywane osobno dla kategorii juniorów (15-18 lat ukończone w
2009r.) i kategorii dzieci (do lat 14 ukończonych w 2009r.)
- klasyfikacja zawodników tworzona będzie na podstawie sumy punktów uzbieranych za
wszystkie przebiegi wg poniżej omówionych zasad
za każdy przebieg agility Zawodnik może otrzymać następującą liczbę punktów:
* za bezbłędny bieg  6 punktów,
* za przebieg z 0,01 – 5,00 pkt karnego  5 punktów,
* za 5,01 – 10,00  4 punkty,
* za 10,01 – 15,00  3 punkty
* powyżej 15,01  2 punkty
* dis  0 punktów
za każdy przebieg jumping Zawodnik może otrzymać następującą liczbę punktów:
* za bezbłędny bieg  5 punktów,
* za przebieg z 0,01 – 5,00 pkt karnego  4 punktów,
* za 5,01 – 10,00  3 punkty,
* za 10,01 – 15,00  2 punkty
* powyżej 15,01  1 punkt
* dis  0 punktów
Do klasyfikacji ogólnej liczy się suma punktów zebranych ze wszystkich 4 przebiegów w
ciągu dwóch dni. Minimum kwalifikacyjne w roku 2009 wynosi 7 punktów.
6. Na podstawie klasyfikacji Zawodników po kwalifikacjach, Podkomisja Agility wyłoni
drużynę Reprezentacji Polski.
7. Po prawidłowym wyłonieniu w kwalifikacjach Reprezentacji Polski, Główna Komisja
Szkolenia Psów może dofinansować zawodników Reprezentacji. Zasady i skala
dofinansowania Reprezentacji zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

