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Podmienky, ktoré je potrebné splniť, pre možnosť štartovať na FMBB v IPO , Obedience ,
Mondioring a Agility :
-

Pretekár štartujúci na MS FMBB musí byť členom SKBO v roku, v ktorom sa kvalifikuje
a v roku, v ktorom štartuje na MS FMBB a musí byť občanom Slovenskej republiky.

-

Zoznam pretekov IPO , na ktorých sa môže uchádzač kvalifikovať na MS FMBB:
A B C Súčet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

I. Kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV organizované ZŠK
II. Kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV organizované ZŠK
III. Kvalifikačný pretek na MS FCI a WUSV organizované ZŠK
Svetový pohár FMBB
MS FCI
Majstrovstvá Slovenska BO organizované SKBO
Pretek zo zadaním titulu C.A.C.I.T.

Pretekár je povinný absolvovať minimálne 2 preteky uvedené v tabuľke (nemusí absolvovať
všetky, ktoré sú uvedené v tabuľke).Majstrovstvá Slovenska BO organizované SKBO sú
pretekom , ktorého absolvovanie je povinné.

- Pretekár sa posudzuje na základe výsledkov konkrétnych pretekov podľa súčtu dvoch najlepších
výsledkov (súčtov = A+B+C) , pričom minimálny počet bodov je 510 .
- Pretekár sa môže zúčastniť na kvalifikačných pretekoch za splnenia podmienky zloženia skúšky
minimálne IPO2.
- Pretekár sa nemusí zúčastniť Majstrovstiev Slovenska BO v prípade ochorenia psovoda , alebo
psa ,o tejto skutočnosti bude potrebné doložiť potvrdenie od lekára .
V prípade zhodného súčtu bodov uchádzačov na MS FMBB bude nominovaný pretekár
ktorý získal lepšie umiestnenie na Majstrovstvá Slovenska SKBO .
Vo výnimočnom prípade (napr. nenaplnenie plného počtu slovenskej reprezentácie)
môže Výbor SKBO doplniť slovenskú reprezentáciu na MS FMBB do počtu 6 pretekárov
vhodným uchádzačom, ktorý má splnené podmienky (splnenú skúšku IPO 3 pri
registrácii) potrebné pre štart na MS FMBB .

Zoznam pretekov OBEDIENCE usporiadané Klubom športovej kynológie a Obedience
(KŠKO), na ktorých sa môže uchádzač kvalifikovať na MS FMBB:
Bodov
Spolu
1.
2.
3.
4.
5.

Preteky Obedience organizované ZŠK
Majstrovstvá Slovenskej republiky Obedience
Svetový pohár FMBB
Pretek zo zadaním titulu C.A.C.I.OB.
MS Obedience

-Pretekár je povinný absolvovať minimálne 2 preteky v rovnakej kategórii uvedené v tabuľke
(nemusí absolvovať všetky, ktoré sú uvedené v tabuľke).
-Pretekár sa posudzuje na základe výsledkov konkrétnych pretekov podľa súčtu dvoch
najlepších výsledkov, pričom minimálny počet bodov je v kategórii OB1- 240 ,OB2-224,OB3256 .
Zoznam pretekov MONDIORING), na ktorých sa môže uchádzač kvalifikovať na MS FMBB:
Bodov
Spolu
1.
2.
3.
4.

Ktorýkoľvek pretek organizovaný mondioring
príslušného štátu .
MS FCI v Mondioringu
Svetový pohár FMBB
Majstrovstvá Slovenska BO organizované SKBO

klubom

-Pretekár je povinný absolvovať minimálne 2 preteky v rovnakej kategórii uvedené v tabuľke
(nemusí absolvovať všetky, ktoré sú uvedené v tabuľke).
- Pretekár sa posudzuje na základe výsledkov konkrétnych pretekov podľa súčtu dvoch najlepších
výsledkov, pričom minimálny počet bodov je v kategórii MR1- 320 ,MR2-480,MR3-600 .

Zoznam pretekov AGILTY usporiadané Asociáciou slovenských klubov agility (ASKA), na
ktorých sa môže uchádzač kvalifikovať na MS FMBB:
Bodov
Spolu
1.
2.
3.
4.
5.

Kvalifikačné preteky na MS FCI a EUROCUP organizované
ASKA
Majstrovstvá Slovenskej republiky v agility
Svetový pohár FMBB
EUROCUP v agility
MS FCI v agility

-Pretekár je povinný absolvovať minimálne 3 preteky uvedené v tabuľke (nemusí absolvovať
všetky, ktoré sú uvedené v tabuľke).

- Uznávajú sa iba preteky, ktoré sa konajú pred uzávierkou registrácie pretekárov na MS FMBB.
- Uzávierka registrácie pretekárov na MS FMBB končí termínom vyhlásenia výsledkov na
Majstrovstvách Slovenska BO .
- Uchádzač o štartovanie na MS FMBB si zbiera výsledky sám a priebežne ich dokladuje
výcvikárovi SKBO.
- V prípade nesplnenia kvalifikačného limitu (absolvovanie 2 pretekov , súčet bodov) a v prípade
že nebude naplnený počet pretekárov , bude umožnený prípadnému záujemcovi štart na MS
FMBB na vlastné náklady .

Finančné zabezpečenie reprezentácie posudzuje Výbor SKBO na základe finančnej
situácie klubu v aktuálnom roku.

