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KOIRATANSSIN EDUSTUSJOUKKUEIDEN 2021 VALINTAKRITEERIT
Koiratanssin vuoden 2021 edustusjoukkueet sekä MM- että PM-kilpailuihin valitaan kolmen karsintakilpailun
perusteella.
Karsintakilpailuja ovat:
- SM-kilpailu Liedossa 6.12.2020, järjestäjänä Tahtitassut - Tass i Takt ry
- Kilpailu Janakkalassa 24.1.2021, järjestäjänä Janakkalan Koirakerho ry (järjestäjätieto päivitetty 26.11.)
- Kilpailu Vantaalla 14.2.2021, järjestäjänä HSKH
Karsintatulosten tulee olla koirakkokohtaisia. Kolmen karsintakilpailun tuloksista kahden parhaan pisteet
huomioidaan valinnassa. Valintatulos on kahden parhaan tuloksen keskiarvo. Joukkueeseen voi hakea myös yhdellä
tuloksella; tällöin toisen karsintakilpailun pisteinä käytetään tulosta 0.
Vuoden 2020 edustusjoukkueisiin valitut voivat käyttää toisen karsintakilpailun tuloksen sijasta tulosta, jolla heidät
valittiin joukkueeseen. *) Vuoden 2020 edustusjoukkueen karsintakilpailujen prosenttikeskiarvo kerrotaan pisteillä 30,
ja saatu pistemäärä on käytettävissä yhtenä vuoden 2021 edustusjoukkueen karsintakilpailutuloksena. Vuoden 2019
suomenmestari voi käyttää yhtenä karsintakilpailutuloksena vuoden 2019 suomenmestaruuskilpailun tuloksen
prosenttiarvoa edellä mainitulla tavalla. Vuoden 2020 edustusjoukkueen valintatulosta voi käyttää sekä PM- että MMjoukkuehakuun riippumatta siitä, kumpaan arvokisajoukkueeseen on tullut valituksi.
Tasapisteissä otetaan huomioon myös kolmannen karsintakisan tulos ja tarvittaessa muiden kilpailujen tuloksia.
Ohjaaja vastaa siitä, että koirakko suoriutuu kisatilanteesta sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kennelliiton jäsenyys
tulee olla voimassa jo karsintakilpailuihin ilmoittautuessa.
Vuoden 2020 suomenmestareilla on halutessaan etuoikeus edustusjoukkuevalinnassa pelkän voiton perusteella. SMvoittajien hakemusten jälkeen jäljelle jäävät paikat jaetaan koirakoille valintatulosten perusteella. Sekä freestylen että
HTM:n edustusjoukkueisiin valitaan neljä koirakkoa ja varakoirakko sekä 1- 2 kotiin jäävää varakoirakkoa.
*) Vuoden 2020 edustusjoukkuevalinnoissa käytettiin sääntömuutoksen vuoksi valintatuloksena koirakon
karsintakilpailussa saamaa pistemäärää, joka oli muunnettu prosenttiosuudeksi maksimipisteistä. Valintatulos oli kahden
parhaan tuloksen keskiarvo, ja suomenmestari pääsi joukkueeseen pelkällä suomenmestaruustuloksella.
Koronaviruspandemian takia mahdollisesti peruttavien karsintakilpailujen osalta:
Mikäli karsintakilpailuja pystytään järjestämään kahdet ja yksi perutaan:
- ei aiheuta muutoksia valintaprosessiin.
Mikäli karsintakilpailuja pystytään järjestämään vain yhdet:
- yhdenkin karsintakilpailun tuloksella on etusijalla valinnoissa, mutta joukkuetta voidaan täydentää
vapaamuotoisten hakemusten perusteella, jotka pohjautuvat vuosien 2019-2020 kilpailutuloksiin.
Mikäli ilmoitettuja karsintakilpailuja ei pystytä järjestämään lainkaan:
- joukkueeseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka pohjautuu 2019-2020 tuloksiin.
Mikäli ilmoitettuja karsintakilpailuja joudutaan perumaan, varataan optio nimetä joku alkuvuodesta järjestettävä
kilpailu karsintakilpailuksi.
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