DOG PULLER VÁLÓGATÓ KIÍRÁS
A Magyar Dog Puller Egyesület válogatót hirdet a 2. Dog Puller World Championshipre (a
világbajnokság helyszíne: H-9400 Sopron; dátuma: 2019. szeptember 7-8.)

A világbajnokságra 4 hivatalos kategóriában nevezhetnek az országok versenyző párosokat:
•
•
•
•

mini
maxi
drive
bull (utóbbi csak abban az esetben lesz, ha összesen legalább 10 résztvevőt neveznek
az országok, egyéb esetben a nevezett bull típusú kutyák a saját méretosztályukban
futnak)

további 2 nem hivatalos kategóriába lehet nevezni:
•
•

micro
gyerek/junior (amennyiben a nevezők létszáma eléri a 10-10 főt, tehát minimum 10 fő
14 év alatti és minimum 10 fő 14-18 év közötti nevező lesz, akkor a gyerek és a junior
kategória külön kerül megrendezésre, kevesebb nevező esetén csak egy kategória lesz)

A válogatott keret a hivatalos kategóriákban maximum 15 fő lehet.
A nem hivatalos kategóriákban a nevezési létszámot nem korlátozzák.

Ki nevezhet a válogatókra?
A válogatón indulhat minden olyan kutya, aki a válogató versenyekig betöltötte az 1 éves kort
és egészségi állapota a versenyen indulást megengedi.
Egy felvezető kategóriánként maximum 2 kutyával kvalifikálhat a válogatottba, de a
versenyeken korlátlan számú kutyát nevezhet.
A felvezetők a válogatóra való nevezéssel vállalják, hogy az esetleges kijutással járó költségeket
(utazás, szállás, nevezési díj, étkezés, gála vacsora, biztosítás, stb...) saját maguk fedezik,
kutyájukat a verseny színvonalának megfelelően felkészítik, a rendezvényen egységes
csapatként viselkednek, Magyarországot és a Magyar Dog Puller Egyesületet egységesen,
legjobb képességük szerint képviselik. A Magyar Dog Puller Egyesület által rendezett felkészítő
tréningeken megjelennek. Az International Dog Puller Federation aktuális nemzetközi
szabályzatát ismerik és elfogadják. (http://pullersport.hu/szabalyzatok/)
Felhívjuk a nevezni szándékozók figyelmét, hogy a kutya felvezetője bejelentett magyar
lakcímmel kell, hogy rendelkezzen, állampolgárságtól függetlenül, továbbá életvitelszerűen kell
az országban tartózkodnia! A felvezetőnek rendelkeznie kell érvényes Magyar Dog Puller
Egyesületi tagsággal a nevezés időpontjában.

Kvalifikáció menete:
-

-

kvalifikálni a 2019. április 1. és 2019. július 31. között a Magyar Dog Puller Egyesület által
rendezett hivatalos (regionális, országos vagy nemzetközi) versenyeken elért
eredményekkel lehetséges: mini 5 fő, maxi 5 fő, drive 5 fő
mini, maxi és drive kategóriában 5 fő kvalifikálhat, az alábbiak szerint
o az összes kvalifikációs verseny eredményei alapján a 2 legjobb running
eredmény (amennyiben a párosnak van jumping eredménye, ami eléri legalább
a 100 pontot)
o az összes kvalifikációs verseny eredményei alapján a 2 legjobb jumping
eredmény (amennyiben a párosnak van running eredménye, ami eléri legalább
a 7 pontot)
o legjobb összetett eredmény (amennyiben runningban legalább 7 és jumpingban
legalább 100 a pontszáma) – az összetett eredmény számításánál minden adott
kategóriában konkuráló felvezető legjobb running és jumping eredményét
figyelembe véve kerülnek kiosztásra a helyezések, majd a két helyezés értékét
összeadjuk, akinek a legalacsonyabb lesz így a pontszáma, az összetettben a
legjobb
o pontegyenlőségek esetén a kevesebb kísérlet alapján döntünk, amennyiben ez
sem hoz eredményt, úgy a második legjobb eredményeket vetjük össze (szükség
esetén a 3. vagy a 4. eredményt)
o kvalifikáció nélkül, a 15 fős kereten felül indulhat a világbajnokságon minden
tavalyi világbajnoki futamgyőztes és multichampion: így a magyar csapatból
Balla Anita – Riley és Papp Dóra - Tammy

A kvalifikációs időszakra összesen 7 versenyt tervezünk (a versenyek helyszín és dátum
változtatásának a jogát fenntartjuk), ebből legalább 4 versenyen indulni kell ahhoz, hogy
érvényes legyen a kvalifikáció és csak azoknak a versenyeknek az eredménye számít bele a
kvalifikációba, aminek a versenynapja előtt már a versenyző páros kitöltötte a kvalifikációra
szóló regisztrációt:
-

április 7. vasárnap Nyíregyháza
április 28. vasárnap Monor
június 10. hétfő Komárom
június 22. szombat Sopron
július 7. vasárnap Szarvas
? Pécs
? Hatvan

Különleges esetekben a Magyar Dog Puller Egyesület vezetősége fenntartja a jogot, hogy a fenti
kritériumokat nem teljesítő teamet is nevezzen, ha az indokolt, és nem sérti a kritériumokat
teljesíteni képes teamek érdekeit. Továbbá, hogy NE töltse fel a rendelkezésre álló keretet.
A nem hivatalos kategóriákban kvalifikálni nem kell, bárki nevezhet, aki az alábbi feltételeket
teljesíti: a kutya betöltötte az 1 éves kort a kvalifikációs versenyekig és egészségi állapota a
versenyen indulást megengedi. A kutya a hivatalos kategóriákban nem konkurált a kijutásért. A
páros legalább 2 kvalifikációs versenyen indult. Micro kategória esetén a kutya felvezetője,
gyerek/junior kategória esetében a felvezető valamelyik törvényes képviselője vagy a kutya
tulajdonosa tagja a Magyar Dog Puller Egyesületnek.

Regisztrációs link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-MgHVKUJyEXs3w4N6oltgbGbiZHdYHEOx2rXWMFHZpgraQ/viewform

Egyesületi tagság link:
http://pullersport.hu/tagsag/

Aktuális nemzetközi szabályzat:
http://pullersport.hu/wp-content/uploads/2019/01/Dog-Puller-Rules-2019.pdf

Minden további információért írjatok az info@pullersport.hu email címre.

