Årets agilityhund - regler
Poängberäkning
Det ekipaget med flest totalpoäng under året blir korad till årets agilityhund. Loppen kan vara
officiella eller inofficiella, agility- eller hopp-klass, enda kravet är att det är minst 5 startande i den
tävlandes klass. Max 10 lopp får räknas. Övriga förutsättningar står nedan under Övriga
förutsättningar.
För varje lopp summerar man poäng för antal slagna hundar och extra poäng (se nedan). Alla
loppen (max 10) summeras sedan för att räkna ut ekipagets totalpoäng.
Poäng för antal slagna hundar
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Exempel
Plac 2 av 19 (94,4 %)
Plac 2 av 5 (75 %)
Plac 5 av 11 (60 %)
Plac 33 av 51 (36 %)
Plac 90 av 101 (11 %)
Plac 91 av 101 (10 %)

Extrapoäng
Officiell klass 1 = 1 poäng
Officiell klass 2 = 2 poäng
Officiell klass 3 = 3 poäng
Pinne = 3 poäng
Klubbmästare det aktuella året = 3 poäng
Distriktmästare det aktuella året = 5 poäng

Ex.
Officiell Agilityklass 1, placering 5 av 42 startande, noll fel och pinne ger:
1p för officiell klass1
10p för att man slagit 90,2% av hundarna
3p för pinne
1 + 10 + 3 = 14 poäng

Övriga förutsättningar
Förare måste tävla för och vara medlem i Stenungsunds BK.
Tävlingsåret baseras på tävlingslopp under ett helt kalenderår, dvs 1/1 – 31/12.
Poäng räknas enbart för ett och samma ekipage (hund + förare) under ett och samma kalenderår.
Detta innebär att om hunden byter förare under året startar detta nya ekipage om från noll i
tävlingen. Byter man som förare hund under året gäller samma sak – man börjar om från noll.
Alla tävlingsresultat genomförda under året redovisas av tävlanden själv på särskild blankett och
sänds självmant in till agilitysektorn, som i sin tur utser lämplig administratör. Resultaten ska kunna
styrkas via startkort eller resultatlistor från de respektive tävlingarna/loppen vid anmodan (behöver
inte sändas in med blanketten). Hund/ekipage som inte sänt in ifylld resultatblankett i tid, deltar inte
i tävlingen om ”Årets agilityhund”.
Ekipage med högsta sammanlagda totalpoäng för hela tävlingen ”Årets agilityhund” vinner. Vid
lika antal sammanlagda totalpoäng, avgör minsta antalet genomsnittliga fel för de officiella
tävlingarna(totalt antal felpoäng för de officiella loppen delat med antalet officiella lopp).
Om det därefter fortfarande är lika antal genomsnittsfel, avgörs genom lottning vem som vinner
priset.
Priset är f.n. ett vandringspris. Vid tredje inteckningen i priset (olika år) av samma förare behåller
denne pristagare vandringspriset.
OBS!
För KM och DM räknas bara den summerade placeringen (agility + hopp), dvs man får inte räkna
agilityloppet som en tävling och hopploppet som en tävling.

