Puntentelling WAC-selectie 2022
In totaal zullen er 4 selectiewedstrijden georganiseerd worden. Deelnemers
moeten aan tenminste 3 selectiewedstrijden meegedaan hebben om in
aanmerkingen te komen voor een WAC-selectie.
Deelnemers die aan alle 4 de wedstrijden meegedaan hebben mogen de
wedstrijd die het minste aantal punten heeft opgeleverd buiten
beschouwing laten. De uiteindelijke score van een deelnemer aan de
WAC-selectie wordt dus bepaald op basis van 3 wedstrijden.
Bij elke wedstrijd worden per onderdeel (VP, spel, jumping) punten
toegekend aan de deelnemer afhankelijk van de plaats die hij/zij uiteindelijk
op dat onderdeel gehaald heeft. De verschillende plaatsingen leiden tot de
volgende puntentelling:

Plaats:
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7 en lager

0

Een diskwalificatie levert sowieso nul punten op. Dus bij 6 deelnemers, krijgt nummer 6 bij een disk 0 punten
en geen 3 punten. Met andere woorden: je hebt een uitslag nodig om punten te kunnen scoren.
Bij 3 onderdelen kan een deelnemer maximaal 45 punten scoren op een wedstrijddag als hij/zij 3x eerste
wordt. Bij de totale WAC-selectie zijn er dus maximaal 3x45=135 punten te behalen.
Nadat alle punten van de 3 beste wedstrijden opgeteld zijn en de eindstand opgemaakt is, worden de al eerder
gepubliceerde plaatsingsregels toegepast.

Rechtstreeks 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
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 2022 geeft het IFCS-regelement aan dat een team uit maximaal 30 combinaties mag bestaan, waarvan
maximaal 6 medaillehouders. Zonder medaillehouders bestaat een team dus uit maximaal 24 combinaties.
Tenslotte ook nog even: Promotiepunten bij de WAC-selectie
Het is dit jaar mogelijk voor combinaties uit de A- én B-klasse om mee te doen aan de WAC-selectie. Op
vooraf vastgestelde wedstrijden die meetellen voor de WAC-selectie kunnen zij dan de
WAC-selectieparcoursen lopen die opgesteld worden voor de C-klasse.
Op die dagen lopen deze combinaties dus niet hun rondjes in hun eigen klasse en dat kan nadelig zijn omdat
ze op die dagen dus ook geen promotiepunten kunnen halen. Dit zou het erg onaantrekkelijk maken voor deze
deelnemers om bij deze wedstrijden mee te doen aan de WAC-selectie.
Om die deelnemers tegemoet te komen is het volgende bedacht:
-elke combinatie uit de A-klasse die het WAC-selectieparcours afsluit met een uitslag (dus zonder
diskwalificatie) verdient een promotiepunt
-elke combinatie uit de B-klasse die het WAC-selectieparcours afsluit met een uitslag die een ranking bij de
bovenste 50% van die klasse oplevert, verdient een promotiepunt
Dit geldt alleen voor de VP’s en de jumpings. Bij de WAC-selectieparcoursen gambling en snooker zijn
uiteraard geen promotiepunten te verdienen.
Op deze manier is het dus mogelijk voor deelnemers uit de A- en de B-klasse om tijdens bovengenoemde
wedstrijd toch nog promotiepunten voor hun eigen klasse te behalen.

