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VALINTA KRITEERIT SUOMEN EDUSTUSJOUKKUEESEEN FCI:N
EUROOPANMAASTOMESTARUUSKILPAILUUN 6.-7.6.2015 HELSINKI, SUOMI
•
•
•

Yleisiä pääsyvaatimuksia ja ohjeita
Karsintamenettely
ilmoittautumistiedot

Yleiset vaatimukset joukkueeseen pääsystä
•
Koiran tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliiton koirarekisteriin (-mikäli koira vaihtaa omistajaa ja
muuttaa Suomeen, tai jos omistaja muuttaa koiran kanssa Suomeen, pitää koiran olla rekisteröitynä Suomen
Kennelliiton koirarekisteriin vähintään 6kk ennen kuin se voi edustaa Suomea)

•

Koiran ensimmäiseksi rekisteröidyn omistajan tulee olla Suomen kansalainen

•
•

Koiran omistajan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen
Koiralla tulee olla vaaditut tulokset

(- koira voi edustaa sitä maata minkä kansalainen sen ensimmäiseksi merkitty omistaja on)

Tulosvaatimukset joukkueeseen pääsystä
• Vaatimusten osalta noudatetaan kulloinkin voimassaolevia FCI:n arvokilpailusääntöjä
• Koiralla tulee olla vähintään kaksi tulosta
• Kaksi viimeisintä tulosta ei saa olla hylättyjä (DISK)
• DISK ilmoittautumisen ja arvokilpailun välissä estää osallistumisen
• Lisäksi SVKL määrittää erikseen tulosvaatimuksensa perustuen FCI:n arvokilpailusääntöjen pykälään 4.7.2 Racing and coursing result requirements, kts. alla
SVKL:n määrittämät lisätulosvaatimukset joukkueeseen pääsystä
• Kahden (2) edellisen kokeen tulokset ennen ilmoittautumispäivämäärää tulee olla hyväksyttyjä kts alla.
• Maastokoe: Koiralla tulee olla kaksi koetulosta, joista se on saavuttanut 2/3 maksimipistemäärästä (400 pistettä, tai tätä tasoa vastaava pistemäärä ulkomailta mikäli pisteytys poikkeaa SVKL:n sääntöjen mukaisesta pisteytyksestä). Tulokset pitää olla kahden viimeisimmän kauden ajalta (kuluvan vuoden kaudelta tai edellisen vuoden kaudelta, tai kuluvan
vuoden kaudelta ja edellisen vuoden kaudelta yhdessä)
• Tulokset pitää olla saavutettuna ilmoittautuessa SVKL:lle joukkueeseen.
• Hyväksytty tulos maastokokeessa: Hyväksyttynä pidetään koesuoritusta, josta tuomarineuvosto on antanut koiralle vähintään puolet (50%) kokeen maksimipistemäärästä.
• Luopuminen: Koiran kaksi viimeisintä tulosta ei saa olla luopui.
Ilmoittautuminen Suomen edustusjoukkueeseen
• Kaikkien halukkaiden on ilmoittauduttava SVKL:n asettamaan määräpäivään mennessä
kts.alla
• Ilmoittautua voi vain SVKL:n julkaisemalla ilmoittautumiskaavakkeella (erillinen tiedosto)
• FCI:n arvokilpailuihin ei voi ilmoittautua suoraan yksityishenkilönä, vaan Suomen CDL
edustaja ilmoittaa joukkueen järjestäjälle kulloinkin julkaistavan kilpailukutsun mukaisesti
Valinta Suomen edustusjoukkueeseen
• SVKL tarkastaa ilmoittautuneiden koirien osallistumisoikeuden
• Valinta roduissa, joihin on ilmoittautunut enimmäismäärän yli koiria (6+6 maasto), tehdään
SVKL:n karsintamenettelyn perusteella kts. alla
• Valinnasta ilmoitetaan ilmoittautumistiedoissa mainitulla tavalla
Joukkueenjohtaja
• Joukkueenjohtajan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen
• SVKL nimeää joukkueelle joukkueenjohtajan, joka noudattaa erillistä joukkueenjohtajan ohjetta
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Suomen edustusjoukkueen jäsenen toimintaohje
•
•

•
•

Yksittäinen joukkueen jäsen ei saa olla yhteydessä järjestäjään joukkueen asioissa
Joukkueenjohtaja edustaa ennen kilpailuja ja koko kilpailujen ajan oman maansa kilpailijoita
kaikissa asioissa. Hän on joukkueensa yksittäisten jäsenten ja kilpailun järjestäjien välinen
yhdyshenkilö.
Epäselvissä asioissa joukkueen jäsenen on otettava yhteys joukkueenjohtajaan tai erikseen
SVKL:n nimeämään henkilöön
Joukkueen jäsenen on noudatettava joukkueenjohtajan ohjeita

Karsintamenettely FCI:n Euroopan maastomestaruuskilpailuun 2015
Karsintakilpailut: 25.-26.4.2015 ja 2.-3.5.2015. Järjestäjä, paikka ja muut tiedot julkaistaan myöhemmin kokeiden anomisajan päätyttyä.
Joukkuetta voidaan täydentää vaadittujen tulosten omaavilla koirilla, mikäli joukkueen enimmäiskoiramäärä ei täyty karsintakilpailuihin osallistuneista koirista. Karsintakilpailuihin osallistuneet
koirat ovat etusijalla joukkueeseen. Kaikkien halukkaiden on ilmoittauduttava määräpäivään mennessä.
EM-maastojuoksukilpailun 2015 karsintamenettely
EM-maastojuoksukarsintakilpailussa finaaliin pääsevät kaikki koirat joilla on hyväksytty tulos alkuerästä.
Karsintamenettely:
• pyritään järjestämään vähintään yksi karsintakilpailu, kunakin vuonna erikseen julkaistun
kutsun mukaisesti
• karsintakilpailusta joka rodusta paras ja toiseksi paras koira / sukupuoli suoraan EMjoukkueeseen.
Sijoista 3. – 12. / sukupuoli / rotu seuraavanlainen pisteytys:

sijoitus

pisteet

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
jne. sijat

12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Huomioitavaa: Etusijalla joukkueeseen ovat ne koirat, jotka ovat osallistuneet karsintakilpailuihin.
Mikäli pisteet ovat tasan kuudennen ja seitsemännen koiran kohdalla arpa ratkaisee viimeisen
joukkueeseen kuuluvan.
Mikäli EM-maastokilpailun ajankohta on sellainen, että Suomessa ei ehditä järjestää karsintakilpailua, valitaan koirat joukkueeseen edellisen kauden kahden parhaan kilpailun pistemäärän perusteella. Mikäli pisteet ovat tasan kuudennen ja seitsemännen koiran kohdalla arpa ratkaisee viimeisen joukkueeseen kuuluvan.
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ILMOITTAUTUMINEN FCI:n EUROOPAN MAASTOMESTARUUSKILPAILUUN
6.-7.6.2015 HELSINKI, SUOMI
ILMOITTAUTUMINEN VAIN KIRJEITSE
Ilmoittautumisen tulee olla kilpailuvaliokunnan kansainvälisten asioiden sihteerillä viimeistään
5.5.2015 (perillä vastaanottajalla). HUOM! Ei kirjattuja kirjeitä.
Osoitteella:

Tiina Sarjanen, Kulovedentie 245, 37200 Siuro
Tiedustelut: puh. 0400 984 520 (vuorotyö)

ILMOITTAUTUMINEN ERILLISELLÄ KAAVAKKEELLA
•
•
•

Ilmoittautua voi vain ”EMM 2015 Ilmoittautuminen” kaavakkeella (päiväys 17.6.2014,
SVKL:n ja kilpailun internetsivuilla)
Ilmoittautumiskaavake tulee olla kaikilta osin täytettynä
Ilmoittautumiskaavakkeessa on lueteltu vaaditut liitteet

Puutteellisia ilmoittautumisia ei voida hyväksyä. Puutteelliset tiedot tai asiakirjat estävät valinnan
joukkueeseen, puuttuvia tietoja ja asiakirjoja ei tiedustella jälkikäteen!
Ilmoittautumismaksu: 35.00 € / koira. Kilpailumaksu joukkueenjohtajalle erillisen sopimuksen
mukaan, tai pankkiin 29.5.2015 mennessä SVKL:n tilille OKOYFIHH FI61 5068 0620 1299 89,
maksutietoihin kilpailu ja koiran kilpailukirja nro. Maksukuitti joukkueenjohtajalle erillisen sopimuksen mukaan. Joukkueenjohtaja toimittaa järjestäjälle kilpailumaksut ja maksukuitit kilpailupaikalla.
Joukkueenjohtaja antaa ohjeet käteismaksujen ja maksukuittien toimittamisesta itselleen.
Valinnasta ilmoittaminen:
Joukkueeseen pääsystä ilmoitetaan 24.5.2015 mennessä puhelimitse tai sähköpostilla.
Lisätietoja (aikataulut, mahdollinen it & wh tarkistusmittaus, majoittautuminen ym.) kilpailun nettisivulta

http://suomenvinttikoiraliitto.fi/eccoursing2015/organization/
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