
Uttaksregler European Open 2019 
 

Resultater fra alle offisielle konkurranser i inn- og utland teller.  

Kvalifiseringsperiode: 01.03.2018 – 01.03.2019 

 

Poengberegning er som følger: 

Plassering Poeng Plassering Poeng 
1.plass 100 poeng 6.plass 30 p 
2.plass 80 p 7.plass 25 p 
3.plass 60 p 8.plass 20 p 
4.plass 50 p 9.plass 15 p 
5.plass 40 p 10.plass 10 p 

 

I tillegg gis det deltakerpoeng med 0,5 p pr startende i klassen og 50 poeng for feilfrie løp 

Kun løp med 1.premie (0 – 5,99 feilpoeng) gir poeng. Plasseringssiffer høyere enn 10 vil ikke gi 
plasseringspoeng, kun deltakerpoeng og evt. poeng for feilfritt løp. 

Poengene over gjelder for resultater fra klasse 3.  

Resultater fra klasse 2: 50 % verdi 

Resultater fra klasse 1: 25 % verdi 

Det er hver hunds 5 beste resultater fra agility og 5 beste fra hopp som er tellende. (Ved eventuelt 
mindre enn 5 tellende resultater fra ag og hopp, vil det antallet man har telle. Man kan f.eks søke 
med 3 hopp og 4 ag resultater. )  

Eksempel:  

 Plass-
ering 

Feil-
poeng 

Ant 
hunder 

Klasse Poeng  

Pluto 1 0 30 3 100 + 50 + 15 = 165 p 
Snoopy 4 5 4 3 50 + 0 + 2 = 52 p 
Lady 2 0 25 2 80 + 50 + 12,5 = 142,5 x 50 % = 71,25 p 
Lassie 8 5 54 1 20 + 0 + 27 = 47 x 25 % = 11,75 p 
Fant 14 0 44 2 0 + 50 + 22 = 72 x 50 % = 36 p 
Scooby Doo 5 10 7 3 0 

 

Ved poenglikhet vil resultater fra klasse 3 gå foran, så klasse 2. 

Ved fortsatt poenglikhet vil antall førsteplasser gå foran, så antall andreplasser osv. 

Ved fortsatt poenglikhet vil antall feilfrie løp gå foran. 

Skulle det fortsatt være poenglikhet vil landslagsledelsen (LLL) velge. 



Norge har 32 plasser i EO, dette fordeles med 12 large, 10 medium og 10 small. Det er dette antallet 
hunder med høyest poeng i de respektive klassene som blir tatt ut. Skulle det være frie plasser i en 
klasse kan denne fylles med hunder fra annen klasse.  

Hunder som er tatt ut til å representere Norge individuelt på European Open plikter også å stille på 
lag for Norge. Ekvipasjer som ikke er tatt ut til lag står som reserve frem til 2 dager før arrangørens 
frist for å melde inn deltakere på lag går ut. Deretter kan ekvipasjen stille seg disponibel for andre lag 
etter at landslagsleder har gitt godkjenning iht ovenstående.  

Den praktiske gjennomføringen av uttaket, laguttak og ev forberedelser/koordineringer for den 
norske troppen til EO vil utføres av LLL. 

Søknadsfrist 01.03.2019. Hvor søknad skal sendes, vil komme nærmere fristen.  
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