Svenska Rottweilerklubbens kvalregler för deltagande på IFR IPO-VM
Att gälla från och med 2016-01-01
1.Deltagande
Berättigad att deltaga på IFR IPO VM för Sverige är 5 ekipage.
Föraren ska vara folkbokförd i Sverige och medlem i Svenska Rottweilerklubben under både
kvalperiod och tävlingsåret. Föraren ska vara lämplig att representera Svenska Rottweilerklubben.
Hunden ska vara registrerad i Svenska Kennelklubben.
2. Kvalificeringsperiod
Kvalificeringsperioden omfattar föregående kalenderår, 1 januari – 31 december.
3. Kvalificeringspoäng
a) Kvalificeringspoäng räknas utifrån genomsnittet på de två högsta kvalresultaten under
kvalificeringsperioden, varav det ena provet måste vara ett arrangemang av Svenska
Rottweilerklubben alt vårt rasmästerskap oavsett arrangör.
b)Tävlingarna skall vara gjorda på två olika tävlingsplatser(rottweilerklubbens rasmästerskap får
alltid räknas även om ett annat resultat görs på samma tävlingsplats)
c)Kvalresultaten ska vara dömda av två olika domare alt. tvådomarsystem
d)Kvalresultaten skall minimum uppnå bestått prov 240p
e)Vid uppnått resultat minst 240p där Svenska Rottweilerklubben(samt vårt rasmästerskap) är
arrangör multipliceras poängen med 1.05%
4. Turordning för deltagande
a)Direktkvalificerad till IFR IPO VM är vinnaren i IPOIII på rasmästerskapet för rottweiler under
aktuell kvalificeringsperiod vid uppnådda 240p.
b)Vid pallplacering på IFR IPO VM, FCI VM eller IPO SM alla raser är ekipaget direkt kvalificerat
till nästa års IFR IPO VM
c)Därefter sker turordning enligt högsta genomsnittliga poäng.
d) Om rasklubben hamnar i den situationen där det finns många kvalificerade ekipage med samma
poäng skall prioriteringen ske enligt följande:
Prioritering 1: C-arbete (Skydd)
Prioritering 2: B-arbete (Lydnad)
Prioritering 3: A-arbetet (Spår)
e) om laget inte är fulltaligt så finns möjligheten för IPO-gruppen i samarbete med styrelsen att utse
ett wildcard innan anmälningstiden till IFR VM har utgått.
Kvalificeringskraven är de samma som punkt 3.
Kvalificeringsperioden är den samma samt tillägg för perioden 1 januari till 1 juli det år som
aktuellt VM genomförs.
Turordning för wildcard följer punkt 4 c samt d.

Ansökan om wildcard ska vara ipoansvarig tillhanda 1 juli via mail ipo@rottweilerklubben.se
5. Ansökan om deltagande
Ansökan skall vara Svenska Rottweilerklubbens IPO ansvariga tillhanda senast 31 1 januari via
mail ipo@rottweilerklubben.se Kvalificeringspoäng ska styrkas med kopia av tävlingsbok.
Anmälan av lagdeltagare och lagledare till IFR VM görs av IPO ansvarig.
6. Återbud
Återbud meddelas Svenska Rottweilerklubbens IPO ansvariga omgående så att platsen kan erbjudas
nästa tävlande utifrån kvalificeringspoängen.
Den 1 juli kontaktar IPO ansvarig eller lagledaren de kvalade som i sin tur bekräftar sin plats i laget
eller eventuell strykning.
7. Lagledare
Lagledare föreslås av lagdeltagarna och fastslås av IPO-gruppen. Lagledare ska ha god kunskap om
IPO/reglernas tillämpning och egen erfarenhet av tävling på mästerskap.
8. Representation
Representant för Svenska Rottweilerklubben skall vara ett föredöme för sporten och följa SBK:s
regelverk.
Lagmedlemmarna, ska under IFR VM’s officiella evenemang som invigning, prisutdelning, tävlan
tydligt representera de svenska färgerna.

