De WK-selecties 2022 in de praktijk
In Smarter Agility moet je inschrijven voor alle 6 WK-selectiedagen samen.
Je moet elke dag apart inschrijven waar je aanwezig zal zijn!!!
De kostprijs voor 6 wedstrijddagen met 16 parcours bedraagt 110 euro, te

betalen na

bevestiging.
Belgian Agility Friends vzw BE54 9730 2899 9697 - BIC:ARSPBE22
voeg hierbij de structurele mededeling toe van 8/5/2022.
De inschrijvingen voor de selectiewedstrijden via Smarter Agility starten op vrijdag 31/12/2021 en
eindigen op 6/2/2022. Enkel wie tijdig heeft ingeschreven en betaald, wordt aanvaard op de eerste
selectiewedstrijd.
Honden die na 6/2/2022 hun derde graad behalen kunnen alsnog tot 4 dagen voor de eerste selectie
inschrijven (voor 1/3/2022) Zij dienen hiervoor wel bewijs te leveren (kopie boekje met afgetekende
overgang) .
Het inschrijfbedrag blijft ongewijzigd ( 110 euro) ongeacht hoeveel wedstrijden je effectief
deelneemt. Wie 4 dagen vóór de selectiewedstrijd van april of mei als bijkomend team heeft
ingeschreven en betaald, kan nog deelnemen. Honden die hun 3de graad behalen op 9/4/2022 of
7/5/2022 hebben tot 20u dezelfde dag de tijd om zich alsnog in te schrijven en te betalen 110 euro
voor de selectie van de daaropvolgende dag. Zij dienen hiervoor bewijs te leveren ( werkboekje en
betalingsbewijs).
Deze honden worden aanvaard voor de WK-selecties:
• Honden 3de graad.
→Selectie maart: Honden uit 2de graad met voldoende promotiepunten voor 3de graad op de dag
van de selectie. Deze honden zijn verplicht om vanaf 1 April 2022 te promoveren naar 3de graad.
Bewijs van promo punten!
• Honden met stamboom.
• Honden met Belgisch KKUSH-werkboekje.
Honden van de intermediate klasse zullen verplicht deelnemen in de large klasse met
spronghoogte 60cm.
Na 6/2/2022 worden geen terugbetalingen gedaan.
Deelnemers moeten hun werkboekje inleveren voor de eerste verkenningen van start gaan. Op dat
ogenblik krijgen ze hun startnummer.
De puntentelling wordt niet gewijzigd tegenover vorige jaren. Er zal wel rekening gehouden worden
met het aantal deelnemers.
Large: Punten worden toegekend per schijf van 5 deelnemers. Maximum de 10 eerst geklasseerde
krijgen punten. Dus bij 5 deelnemers krijgt enkel de 1st plaats punten. Van 6 t.e.m. 10 deelnemers
krijgt ook de eerste 2pl. Punten enz.
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Medium / Small: Punten worden toegekend per schijf van 4 deelnemers. Maximum de 5 eerst
geklasseerde krijgen punten. Dus bij 4 deelnemers enkel de 1ste plaats. Van 5 t.e.m. 8 deelnemers de
eerste 2 plaatsen enz.
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SPT zal bepaald worden door de tijd van de winnaar ( snelste foutloze, indien geen foutloze snelste
met 1 fout, enz.) + 15%.
De globale rangschikking wordt berekend op de beste 7 jumping- + de beste 7 agilityparcours.
Verdeling Parcours:
1. 05/3/2022: 2 Agility parcours en 1 Jumping.
2. 06/3/2022: 2 Jumpings en 1 Agility parcours.
3. 09/4/2022: 2 Agility parcours en 1 Jumping
4. 10/4/2022: 1 Jumping en 1 Agility parcours.
5. 07/5/2021: 1 Agility parcours en 2 Jumpings.
6. 08/5/2021: 1 Agility parcours en 1 Jumping.
Locatie maart: Lys Foolies: Barrage 14, 8710 Wielsbeke.
Locatie april/mei: Madness Arena: Runksterkiezel 95, Hasselt.
LET OP, AFHANKELIJK VAN DE COVID REGELS OP HET MOMENT VAN DE SELECTIEWEDSTRIJD ZAL
EEN COVID SAFE TICKET VERPLICHT ZIJN!
Algemene Organisatie: BAF & Sectie 4C
Iedereen kan worden ingeschakeld voor het bouwen van de parcours of op het terrein. Er worden
geen prijzen gegeven. De resultaten tellen niet mee voor de Belgische competitie.
Camping selectie: Inschrijven via Smarter.
Het inschrijfgeld wordt gebruikt voor de onkosten van de WK selecties.
◦ Hal
◦ Keurders
◦ Taksen
◦ Eten / drinken keurders en vaste helpers
BAF zal instaan voor het ontvangen van het inschrijfgeld en het betalen van de onkosten.

