WAC 2022 - Selectie 2021
Er is door de COVID-19-pandemie nog veel onduidelijk. Omdat we niet kunnen en willen wachten
totdat er meer zekerheid is, zijn er uitgangspunten opgesteld voor de selectie van het WAC-team
2022.
Als de omstandigheden dit noodzakelijk maken, worden deze uitgangspunten nog gewijzigd.

Vier selectiewedstrijden
In 2021 worden vier FHN-behendigheidswedstrijden aangewezen als ‘selectiewedstrijd’. De Cparcoursen van die dag zijn de selectierondjes. De uitslagen van de selectierondjes van de vier
aangewezen wedstrijden worden bij elkaar geteld. Het onderdeel spel telt ook mee voor de totaal
uitslag. Mochten er nog geen wedstrijden met drie parcoursen georganiseerd worden, dan wordt
gekeken hoe de spelonderdelen in de selectie meegenomen worden.
Er wordt gelopen volgens het Algemeen reglement van behendigheid te vinden op de website.
Hierop zijn echter de volgende uitzonderingen mogelijk:
• De keurmeester kan ervoor kiezen om als de Standaard Parcours Tijd (SPT) niet gehaald
wordt, een diskwalificatie te geven. Dit zal dan vooraf duidelijk aangegeven worden.
• Bij de gambling kan het laten nemen van een toestel vanaf een bepaalde afstand een
verplicht onderdeel zijn.
Mocht het vanwege de te treffen maatregelen in verband met COVID-19 niet haalbaar zijn om
vier wedstrijden aan te wijzen, dan wordt ervoor gekozen om een ander aantal wedstrijden aan
te wijzen. Dit wordt tijdig gecommuniceerd op de website.

Inschrijving
Er waren in 2020 geen wedstrijden en dus ook geen promoties. De inschrijving voor de
selectierondes staat daarom open voor de combinaties die uitkomen in de A-, B- of C-klasse.
Voorwaarde is uiteraard een geldige FHN-startlicentie voor het onderdeel behendigheid. De handler
(persoon) moet ook in 2020 een geldige FHN-startlicentie hebben gehad. Combinaties die mee willen
doen voor de WAC-selectie geven dat bij inschrijving aan. A- en B-lopers die meedoen aan de selectie
krijgen op een selectiedag een startnummer dat bij de C-klasse hoort.
Als er meer combinaties voor een wedstrijd inschrijven dan er mee kunnen doen, dan zal er voorrang
gegeven worden aan combinaties die zich inschrijven voor de WAC-selectie.

Plaatsing
Rechtstreekse plaatsing
Rechtstreekse plaatsing gebeurt per klasse bij:
1 t/m 10 deelnemers: alleen nummer 1
11 t/m 15 deelnemers: nummers 1 en 2
16 t/m 20 deelnemers: nummers 1 t/m 3
21 of meer deelnemers: nummers 1 t/m 4
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Voordeelregel voor WAC-team 2020
Combinaties uit het WAC-team 2020 plaatsen zich ook rechtstreeks voor het WAC 2022 als zij op een
plek eindigen direct ná de genoemde aantallen onder ‘rechtstreekse plaatsing’.
Voorbeeld: als er 15 deelnemers zijn in een klasse, dan plaatsen 2 combinaties zich rechtstreeks.
Mocht er op de derde plaats (niet verder dan de derde plaats) een combinatie uit het WAC-team
2020 eindigen, dan plaatst deze combinatie zich ook direct. Deze klasse heeft dan 3 direct
geplaatste combinaties. Let wel, dit geldt alléén voor de combinaties (handler + hond) die zich in
2020 geplaatst hebben en niet voor deze handlers met een eventueel andere hond.

Aanvulling van het team en maximum aantal deelnemers
Aanwijsplekken
De teammanagers kunnen het team aanvullen als zij dat noodzakelijk vinden. Hierbij houden zij zich
aan de volgorde van de uitslagen van de klasse. Een combinatie die als vijfde eindigt kan dus niet
worden meegenomen als nummer vier niet aangewezen wordt. Het aantal aanwijsplekken per
hoogte is afhankelijk van de kwaliteit van de combinaties. Als de uitslagen dicht bij elkaar liggen,
worden er meer combinaties aangewezen dan wanneer er grote verschillen in punten zijn.
Medaillehouders
Er mogen ook medaillewinnaars uit de vorige twee edities van het WAC aangewezen worden. Deze
medaillewinnaars worden aangewezen door de teammanagers. Van de IFCS mogen
medaillewinnaars zonder verdere vorm van selectie worden aangewezen. De teammanagers bepalen
uiteindelijk, binnen de door de IFCS gestelde grenzen, hoe groot het team wordt.
Maximum aantal deelnemers
Voor 2020 gaf het IFCS-regelement aan dat een team uit maximaal 30 combinaties mocht bestaan,
waarvan maximaal 6 medaillehouders. Zonder medaillehouders bestond een team toen dus uit
maximaal 24 combinaties. Voor 2022 is het maximum aantal deelnemers per land nog niet bekend
gemaakt.

Bekendmaking
Bekendmaking van het WAC-team 2022 zal aan het eind van de laatste selectiewedstrijd zijn.

Na eventuele selectie
Een deelnemer aan het WAC 2022 verklaart dat hij/zij:
• In 2022 in het bezit is van een licentie tijdens het WAC.
• In 2022 deelneemt aan alle wedstrijden voorafgaand aan het WAC.
• Deelneemt aan de door de teammanagers georganiseerde
voorbereidingsevenementen.
Alle kosten voor deelname aan het WAC zijn voor eigen rekening.

Begrippenlijst
Begrip

Omschrijving

Handler
Combinatie
Licentie

Persoon
Handler met hond
Een geldige FHN-startlicentie voor het onderdeel
behendigheid
Een onder de vlag van de FHN georganiseerde
behendigheidswedstrijd
Het lopen van alle drie de onderdelen van een wedstrijd,
tenzij gedurende de dag de omstandigheden zo veranderen
dat verdere deelname onverantwoord zou zijn. Beoordeling
hiervan ligt bij de teammanagers.

Wedstrijd
Deelnemen aan een wedstrijd
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