Udtagelser og holdsammensætning til NM
Udtagelseskriterier til NM:
•
•
•

En bestået WT i vinderklasse i perioden fra sidste NM til og med Goldens sidste WT i året for NM.
Alle WT’er i perioden kan bruges til at bestå udtagelseskriteriet.
Man skal deltage på minimum en Golden WT i udtagelsesperioden.

Holdsammensætningen til NM:
•
•
•
•

Man kan selv sammensætte et hold af 3 ekvipager. Holdene melder ind til TMU, at de ønsker at stille som hold,
ved at sende en mail til: mailadressen nederst i doc., med angivelse af førernes og hundenes navne, inden og
senest 1. april i året hvor NM afholdes.
Individuelle ekvipager, kan melde ind til TMU via mail til: mailadressen nederst i doc., med angivelse af førers og
hunds navn, senest 1 uge efter Goldens sidste WT i juni, at de er interesseret i at deltage i årets NM.
Hvis 1 eller 2 hunde på det anmeldte hold ikke kvalificere sig, må holdet finde hunde til erstatning til holdet.
De individuelle ekvipager vil blive sat sammen i hold af 3 ekvipager. De 3 bedste individuelle ekvipagers points =
et hold, 4-6 bedste points = et til hold, osv. Disse hold vil blive rangeret på lige fod som de anmeldte hold.

Rangeringen af holdene til NM:
•
•
•
•
•
•

De points som hver ekvipage har opnået på WT divideres med antal poster på WT’en. Dette giver hver hund en
score.
Hver ekvipage vælger selv fra hvilken bestået WT man medtager points. Alle ekvipager skal selv melde ind:
Hvilken WT, de angivne points er opnået på samt antal poster på denne WT. Dette gøres umiddelbart efter
Golden sidste WT inden årets NM og senest 1 uge efter, ved at sende mail til: mailadressen nederst i doc.
Scoren på hver hund tæller til rangering og lægges sammen med de andre hundes score på holdet.
Rangeringen af holdene sker ud fra holdets samlede score. Det hold med højeste samlede score er DK1, holdet
med næst højeste score er DK2 osv.
De hold og evt. individuelle ekvipager der er tilbage, er nu reserver
Rangering foretages 2 uger efter Golden sidste WT inden NM.

Reserver til NM:
•
•
•

Ved en hunds forfald p.g.a. tilskadekomst, sygdom eller løbetid kan holdet få en reservehund ind. Holdet vælger
selv reserve bland reserveekvipagerne.
Hvis der meldes forfald efter at alle hold er rangeret og der ikke er flere reserver, må holdet selv forsøge at
kontakte førere, som er kvalificeret til NM. Hvis det ikke er muligt at skaffe en kvalificeret hund, må holdet
trække sig fra NM.
Holdet beholder sin rangering med reservehunden.

Freeteam:
•
•

Hvis DK bliver tilbudt et freeteam, vil det blive tilbudt til det hold der havde 5. bedste score ved rangeringen.
Kan det ikke lade sig gøre, vil det blive sammensat af reserverne med de 3 højeste score.
Freeteams kan ikke opnå tilskud fra Golden RL.

Tilmelding og betaling til NM:
•

TMU står for tilmelding og betaling af deltagergebyr.

Evaluering:
•

TMU evaluere ovenstående efter afholdelse af NM 2019.
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