Deltagelse til VM og CSS Vinder

For at kunne deltage til VM eller CSS Vinder skal hunde have deltaget i mindst 2
konkurrencer, senest på dagen for tilmeldingsfristen. Se øvrige betingelser FCI
Regulations for International Sighthound Races & Coursing Events punkt 4.6
Fra 2022 hedder det ikke længere EM men VM
Tilmeldingsfristen fremgår af den officielle invitation
Til VM løbes der i 2 klasser, CACIL-klasse (Verdensmester) og CSS klasse (CSS verdens
vinder).
For at kunne deltage i CACIL-klasse skal hunden have 2 VG på udstilling. Det ene VG på
en national eller international udstilling og det andet VG på en international udstilling. Se
yderlige FCI Regulations for International Sighthound Races & Coursing Events punkt 1.4
Hvert land kan deltage med 6 hanner og 6 tæver i hver race

Udtagelse til det danske landshold.
Udtagelse til det danske landshold foregår 10 dage før den officielle tilmeldingsfrist,
konkurrencer indenfor de sidste 365 dage danner grundlag for udregningen.
Point bliver udregnet på baggrund af hundens opnåede point i forhold til vinderen, af
klassens, point.
Din hund får 350 point og vinderen får 380, din hunds point svarer til 92,105% af vinderens
point. Vinder din hund klassen får den 100%. Det betyder at hundens placering ikke
længere har betydning men alene point i forhold til vinderen.
For at konkurrencen tæller, skal vinderen skal have opnået mindst 75% at de maksimalt
opnåelige point.
De to konkurrencer hvor hunden har fået højest procent danner grundlag for udtagelsen.
Den hund med sammenlagt højest procent er nummer 1 og så fremdeles. Er der 2 eller
flere hunde på 6. pladsen med samme procent og ønsker alle at deltage, trækkes der lod
blandt de hunde der ligger på 6. pladsen.
Er der stadigvæk ledige pladser, kan hunde med kun 1 konkurrence inden for de sidste
365 dage komme i betragtning, her er det også højeste procent der danner grundlag for
udtagelsen.
Har hunden deltaget i en udenlandsk konkurrence, påhviler det hundeejeren at indsende
fuldstændig resultatliste for race/køn/klasse, senest 14 dage efter konkurrencen.
Når den officielle indbydelse til et VM foreligger, vil LC udvalget offentliggøre denne og
beskrive hvordan man skal forholde sig hvis man er interesseret i at deltage.

