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Valintamenettely TOKOn edustusjoukkueeseen kaudelle 2021
Maailmanmestaruuskilpailut (MM)
Vuoden 2021 TOKOn maailmanmestaruuskilpailut pidetään 12. - 15. elokuuta 2021 paikassa Sagibach, Wichtracht,
Sveitsissä lähellä Berniä.
Pohjoismaiset mestaruuskilpailut (PM)
Pohjoismaiset mestaruuskilpailut pidetään Suomessa, Turun seudulla 24. - 26. syyskuuta 2021.
MM-joukkueeseen valitaan kuusi (6) koirakkoa ja varakoirakoita korkeintaan kolme (3) kpl. Se, montako
varakoirakkoa saa kilpailla, tiedetään varmuudella vasta muutama viikko sen jälkeen, kun MM:n ilmoittautumisaika
on mennyt umpeen. Varakoirakoita saa kuitenkin kilpailla korkeintaan kolme. Koska MM-kilpailuun on jatkuvasti
tulossa lisää osallistujamaita, on mahdollista, ettei varakoirakoilla ole mahdollisuutta kilpailla.
PM-kilpailussa on joukkueessa kuusi (6) koirakkoa ja kaksi varakoirakkoa, joista yksi varakoirakko on oikeutettu
kilpailemaan.
MM- ja PM- kilpailuun valitaan edustusjoukkue ensisijaisesti valintakokeiden perusteella. Tarvittaessa tarkastellaan
myös SM-kokeiden, erityisesti viimeisin, ja aiempien arvokilpailujen tuloksia. Tarvittaessa otetaan huomioon
koirakon muukin kilpailu-ura. Edustusjoukkueeseen hakevan tulee olla Kennelliiton jäsen jo ensimmäiseen
valintakokeeseen osallistuessaan.
Koska valintakokeisiin on rajoitettu osanotto, on hyödyllistä ilmoittaa viimeistään 5.12.2020 aikomuksestaan
osallistua valintakokeisiin ja hakea edustusjoukkueeseen, jotta varmistaa paikan valintakokeisiin.
Koska aikataulut ovat muuttuneet, otamme ilmoituksia vastaan vielä 4.2 – 14.2.2021.
Tämä ilmoitus ei ole ilmoittautuminen kokeeseen eikä automaattinen haku joukkueeseen. Ilmoittaminen, että aikoo
osallistua valintakokeisiin, tulee tehdä osoitteeseen Mari.Leiviska(a)kolumbus.fi.
Sen sijaan ilmoittautuminen valintakokeisiin tulee tehdä Virkun kautta aivan kuten muihinkin kokeisiin.
Hakemus edustusjoukkueeseen
Varsinainen hakeminen edustusjoukkueeseen tulee tehdä alla esitettyjen ohjeiden mukaan siten, että hakemus on
perillä 12.6.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni hakija osallistuu samoihin valintakokeisin, jotta koesuoritukset olisivat
hyvin vertailukelpoisia. Koetuloksia tulee kaikilla hakijoilla olla vähintään neljästä kokeesta, joista Tampere 2 pv,
Turku ja Janakkala ovat pakollisia. Mikäli yhdestä pakollisesta kokeesta joutuu olemaan poissa (hyvä syy, kuten
koiran sairastuminen ja lääkitys, ohjaajan sairastuminen), voi poissaolon korvata muulla valintakokeella. Tällöin on
oltava asianmukainen todistus.
Mikäli paremmuutta arvioitaessa koirakoiden tuloksissa on hyvin vähäiset erot, tarkastellaan muitakin koirakon
tuloksia, ensisijaisesti muiden arvokilpailujen/valintakokeiden tuloksia ja sen jälkeen muiden kokeiden tuloksia.
Edellisen vuoden maailmanmestari on oikeutettu kilpailemaan MM:ssä riippumatta siitä, onko hänet valittu maansa
joukkueeseen tai ei.
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Valintakokeet vuoden 2021 edustusjoukkueen valintaa varten:
7.3.2021
JANAKKALA Joukkueeseen hakevien tulee osallistua
4.-5.4.2021 TAMPERE
Joukkueeseen hakevien tulee osallistua molempina päivinä kokeeseen.
8.5.2021
TURKU
Joukkueeseen hakevien tulee osallistua
12.6.2021 SEINÄJOKI
Edustusjoukkueen yhteisten valmennustilaisuuksien päivämäärät
Edustusjoukkueen ja varakoirakoiden yhteisille harjoituksille on ollut hankala löytää kaikille / useimmille sopivia
ajankohtia. Päivämäärät on sovittu, mutta paikkakunnat ilmoitetaan myöhemmin.
maanantai 28.6.
Harjoittelu- ja infotilaisuus kaikille
sunnuntai 25.7.
keskiviikko 4.8.
sunnuntai 12.9.
Harjoitus- / valmennustilaisuuksia on yhteensä neljä, kolme ennen MM-kilpailuja ja sen lisäksi yksi ennen PMkilpailuja. Lisäksi valmennusrenkaan leirillä 4.-5.9.2021 on myös harjoitusmahdollisuuksia. Toiveena on, että
jokainen joukkueen jäsen ja varajäsen osallistuisi mahdollisimman moneen yhteiseen harjoitus/valmennustilaisuuteen. Yhdessä valmennustilaisuudessa, maanantaina 28.6, pidetään samalla kokoontuminen,
jossa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja toiminnoista PM- ja MM-kilpailuissa. Lisäksi keskustellaan muista PM- ja
MM-kilpailujen käytänteistä ja ohjeistuksista. Tällöin tulisi kaikkien osallistua.
Hakeminen TOKO edustusjoukkueeseen
Hakijoiden tulee varmistaa, että koiralla on kaikki tarvittavat rokotukset, yms. todistukset kunnossa ja että ohjaajalla
on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa kilpailumatkaan ja osallistua valmennustilaisuuksiin ja edustusjoukkueen
yhteisiin harjoituksiin.
Ohjaaja voi kilpailla valintakokeissa ja hakea joukkueeseen kahdella eri koiralla. Saattaa kuitenkin olla, että ohjaaja
nimetään joukkueeseen vain toisella näistä koirista, riippumatta tuloksista. Tähän otetaan kantaa myöhemmin
joukkuetta nimettäessä. Matkustamisvaihtoehdoista sovitaan myöhemmin. Todennäköistä kuitenkin on, että
jokainen järjestää matkansa itse, mutta toivottavaa on, että kaikki joukkueen jäsenet ja myös mahdolliset
varajäsenet voivat majoittua samaan hotelliin. Palveluskoiraliiton hallitus päättää mahdollisesta pienestä
kulukorvauksen määrästä myöhemmin.
Varsinaiset hakemuslomakkeet kaikkine liitteineen tulee lähettää, siten että ne ovat perillä 12.6.2021
Piritta.Parssinen(a)kpedu.fi sekä toimisto(a)palveluskoiraliitto.fi
Aiheeksi laitetaan ”Haku TOKO edustusjoukkueeseen 2021”
Hakemuksessa tulee olla:
1.
Hakulomake täytettynä. Hakulomakkeita voi pyytää Mari Leiviskältä 1.5.-31.5.2021
2.
Kopio kilpailukirjasta
3.
Kopiot valintakokeiden ja arvokisojen 2021 arvostelulipukkeista sekä SM-2020 arvostelulipukkeista.
Tiedustelut:
Mari Leiviskä puh 040 556 7464; e-mail: Mari.Leiviska (a) kolumbus.fi
Carina Savander-Ranne puh 050 511 5951; e-mail: Carina.Savander (a) gmail.com
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