
To: Polish Agility Handlers   
  
This is a notification directed to any Polish Dog Agility Handlers interested in participating in 
the World Agility Open Championships 2020 in Ermelo, Netherlands on the 14th -18th  May.  

To apply to the 2020 team, you must be a Polish citizen or a resident of Poland for at least 1 
year prior to the event.  All expenses for the WAO, including travel expenses, hotels, entry 
fees, team kit etc. will be paid by the handler.  Competitors may be required to attend 
seminars and/or training days at an additional cost.  Handlers under 18 years old must be 
accompanied by a parent or legal guardian. 

We will welcome anyone who wants to participate.  If you wish to participate, please send the 
following details to ola4dogs@gmail.com: 

• Handler’s full name. 
• Handler’s address. 
• Handler’s phone number. 
• Handler’s e-mail address. 
• Dog’s name and registered name if applicable. 
• Dog’s breed. 
• Dog’s gender. 
• Dog’s age. 
• Dog’s height. 

All registrations requests must be received by January 1st 2020 at midnight (Polish time).  To 
be considered to represent Poland at the WAO, you need to submit clear runs (no time faults/
refusals or faults) from shows between 1st May - 30th December 2019.  

The results will be awarded as the examples below:  
1st place out of 100 dogs = 99 points (100-1=99) 
5th place out of 50 dogs = 45 points (50-5=45) 

If the competitor qualified for the finals (EO, BCC, Avallon Cup, Moravia Open, WAO, CSJ 
Open, Swiss Cup, etc), he/she receives an additional 100 points per final run.  

Only places up to 10th place will be awarded with points. You can only submit top 5 results 
from your shows. Results have to be send to the Manager’s email address within 10 working 
days after the show date (online address or photograph of the result’s sheet). 

If there are more than three dogs in a specific height category the top place dog in scoring 
rank formula will automatically represent Poland in the Biathlon and Pentathlon.  The 
remaining places will be selected at the discretion of the team manager. 

Best regards,  
  



Ola Kordas 
Polish Team Manager  
ola4dogs@gmail.com 

Do Polskich Zawodników Agility, 

Poniżej przesyłam dokument uwzględniający zasady przyjmowania zgłoszeń dla 
zawodników zainteresowanych uczestnictwem na World Agility Open Championships 2020 
w Ermelo, Holandia w dniach 14-18 Maja 2020. 

Aby móc startować w zawodach, należy być obywatelem Polski lub posiadać kartę stałego 
pobytu w Polsce min. rok od daty zawodów.  
Wszystkie koszty związane z WAO, wliczając podróż, zakwaterowanie, opłatę startową, strój 
reprezentacji itp, zawodnik zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie. Dodatkowo, jeżeli 
uczestnicy wymagają uczestnictwa w seminariach lub dniach treningowych, również 
zobowiązują się pokrycia kosztów. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą pozostawać pod 
opieką rodziców lub legalnych opiekunów.  

Jeśli wyrażasz chęć uczestnictwa w zawodach, wyślij poniższe dane na adres mailowy 
ola4dogs@gmail.com: 

• Imię i nazwisko przewodnika 
• Adres przewodnika 
• Numer telefonu przewodnika 
• Adres mailowy przewodnika 
• Imię psa oraz zarejestrowane pełne imię (jeśli dotyczy) 
• Rasa psa 
• Płeć psa 
• Wiek psa 
• Kategoria wzrostowa psa  

Kompletne zgłoszenie należy wysłać do 1 stycznia 2020 do północy. Aby zakwalifikować się 
do reprezentacji Polski na WAO, należy wysłać wyniki z czystych przebiegów (biegi z 
punktami karnymi za czas, odmowami oraz punktami karnymi nie będą uwzględniane) w 
okresie pomiędzy 1 maja - 30 grudnia 2019. 

Punkty za poszczególne wyniki będą liczone wg poniższego schematu: 
1 miejsce w stawce 100 psów = 99 pkt (100-1=99) 
5 miejsce w stawce 50 psów = 45 pkt (50-5=45) 

Jeżeli zawodnik zakwalifikował się do biegów finałowych (np. Mistrzostwa Europy, WAO, 
Avallon Cup, Moravia Open, CSJ Open, BCC, itp.) dodatkowo otrzymuje 100 punktów do 
ogólnej punktacji za każdy bieg w finale. 

Punkty za wyniki będą przyznawane tylko i wyłącznie do 10 miejsca. Zawodnik może 
zgłosić maksymalnie 5 wyników, które należy wysłać na adres Team Leadera najpóżniej do 
10 dni roboczych od daty zawodów (wyniki online lub zdjęcie wyników będą akceptowane). 



Jeżeli w danej kategorii wzrostowej będzie więcej niż 3 psy, wówczas pies który znajduje się 
na prowadzeniu w rankingu wyników automatycznie otrzyma możliwość uczestnictwa w 
biegach Biathlon i Pentathlon. Pozostałe miejsca zostaną wybrane decyzją Team Leadera.  

Z poważaniem, 

Ola Kordas 
Team Leader 
ola4dogs@gmail.com  


