WK SELECTIEPROCEDURE VOOR DE FOKKERIJPAARDEN - 2015
Rubrieken
De volgende zes rubrieken worden uitgeschreven tijdens de WK:
 vijfjarige (2010) merries / hengsten
 zesjarige (2009) merries / hengsten
 zeven jaar (< 2008) en oudere merries / hengsten
Per rubriek zal Nederland bij voorkeur één paard uitzenden, mits voldaan aan
onderstaande voorwaarden. Indien in een rubriek de minimumnorm niet wordt gehaald,
kan in die rubriek géén paard worden uitgezonden. De plaats wordt dan vergeven aan het
tweede geplaatste paard in de andere rubriek uit dezelfde leeftijdscategorie. Ook
daarvoor gelden de minimumeisen zoals hieronder beschreven. Per leeftijdscategorie
worden maximaal twee paarden uitgezonden.
Voorwaarden
Om voor uitzending namens Nederland in aanmerking te komen dient het paard:





Nederlands te zijn gefokt (heeft een NL FEIF-nummer);
Op tenminste één FIZO keuring in 2015:
zowel voor exterieur als verrichtingen een score van tenminste 7.85 te behalen;
indien vijfjarig (2010) een totaalcijfer van tenminste 7.95 te behalen;
indien zesjarig (2009) een totaalcijfer van tenminste 8.05 te behalen;
indien zeven jaar of ouder (< 2008) een totaalcijfer van tenminste 8.15 te behalen;

De genoemde resultaten dienen behaald te worden op een keuring volgens FIZO normen.
Elke internationale FEIF keuring op basis van het FIZO komt in aanmerking om
selectiepunten te halen. Het paard met het hoogste eindcijfer, mits behaald op een FIZOkeuring in 2015, uit iedere rubriek komt voor uitzending in aanmerking. Bij gelijke
eindbeoordeling komt het paard met het hoogste eindcijfer voor verrichtingen in
aanmerking. Als het hoogstgeplaatste paard uit de rubriek uitvalt, komt het tweede paard
in aanmerking mits ook weer wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden.
Alle voor selectie in aanmerking komende paarden dienen op de WK-selectiekeuring op 2021 juni 2015 in Exloo aanwezig te zijn en onder het zadel te worden getoond.
Aanwezigheid is dus verplicht, deelname aan de keuring op 20-21 juni is optioneel.
Wanneer het paard uitsluitend wordt getoond, en dus niet (opnieuw) gekeurd wordt,
gelden de op de eerdere FIZO keuring behaalde resultaten als selectie-uitgangspunt.
Na afloop van de WK-selectiekeuring wordt de Fokkerijequipe definitief samen gesteld.
In geval van onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

