Motion gällande förändring av Svenska Dobermannklubbens kvalregler för deltagande i
IDC-IPO-VM.
Svenska Dobermannklubbens kvalregler för deltagande på IDC-IPO VM
Att gälla från och med 2016-01-01
1. Deltagande
Berättigad att deltaga på IDC-IPO för Sverige är 6 ekipage samt en reserv på plats. Medlemskap i SDK
erfordras. Det är ekipaget som kvalificerar sig.
2. Kvalificeringsperiod
Kvalificeringsperioden omfattar föregående kalender år, 1 januari-31 dec.
3. Kvalificeringspoäng
a) Kvalificeringspoängen räknas utifrån genomsnittet på de två högsta kvalresultaten under
kvalificeringsperioden.
b) Tävlingarna skall vara gjorda på två olika klubbar/tävlingsplatser.
(Dobermann klubbens rasmästerskap får alltid räknas även om ett annat resultat görs på samma
plats som rasmästerskapet).
c) Kvalresultaten ska vara dömda av två olika domare.
d)Kvalresultaten skall minimum uppnå 240 p.
4. Turordning för deltagande
a) Direktkvalificerade till IDC IPO VM är IDC IPO VM-vinnare närmast föregående år, eller placering 2
& 3.
b) Direktkvalificerad till IDC IPO VM är placering 1-3 i IPOIII på rasmästerskapet för dobermann under
aktuell kvalificeringsperiod vid uppnådda 240 poäng. Vid lägre resultat än 240 poäng skall ytterligare en
IPOIII tävling genomföras med minimum 240 poäng för att direktkvalificeras. Provet vid rasmästerskapet
måste vara godkänt för direktkvalificering, alltså 70-70-70, 210 poäng.
c) Därutöver sker turordning enligt högsta genomsnittliga poäng.
d) Om två ekipage har samma genomsnittliga poäng så skall den som har högst RM-resultat
innevarande kvalperiod vara det avgörande.
e)Om två ekipage har samma genomsnittliga poäng och inte har deltagit på RM så skall bästa
skyddspoäng vara avgörande enligt högsta genomsnittliga poäng av de två högsta resultaten.
5. Ansökan om deltagande
Ansökan skall vara Svenska Dobermannklubben tillhanda senast 7 januari.
6. Återbud
Återbud meddelas SDK omgående så att platsen kan erbjudas nästa tävlande utifrån
kvalificeringspoängen.
7. Lagledare
Lagledare föreslås av lagdeltagarna och fastslås av huvudstyrelsen. Lagledare skall vara medlem av SDK
samt ha erfoderlig erfarenhet av IPO/ reglernas tillämpning.
8. Representation
Representant för Svenska Dobermannklubben skall vara ett föredöme för sporten och följa SBK:s
regelverk.

