Bestämmelser för uttagning till landslaget i agility 2016
Krav för deltagande
För att delta i uttagningstävlingarna och i landslaget gäller följande krav:
Hunden
- ska tävla i klass III både i agility och hopp för kvalificering till NM och VM eller minst i klass II både
agility och hopp för kvalificering till EO.
- ska vara registrerad enligt SKKs regler samt FCIs bestämmelser för EO och VM respektive NKUs
bestämmelser för NM.
Föraren
- ska vara medlem i SKK länsklubb eller SKK-ansluten specialklubb samt vara svensk medborgare eller
ha sitt huvudsakliga boende/vara folkbokförd i Sverige.
Kraven ovan ska vara uppfyllda senast vid anmälningstidens utgång till respektive uttagningstävling.
Observera att det är ekipaget (förare + hund) som deltar i landslagskvalet och tävlingarna. Hund eller
förare kan inte bytas ut.
Den som anmäler sig till landslagsuttagningen/deltar i landslaget ska dessutom:
- ansvara för korrekt vaccinering av hund och förare
- följa de riktlinjer som ges av SAgiK och landslagsledningen samt ta del av den information som
skickas ut från SAgiK och landslagsledningen (kommunikation sker via e-post)
- informera SAgiK och landslagsledningen om eventuella skador på hund eller dig själv, eventuell
medicinering av hunden samt om du vill avstå din plats i uttagningen eller landslag
- närvara vid obligatoriska landslagsaktiviteter
- följa SKKs policy för förhållandet människa -hund, SKKs Grundregler och Nationellt
Dopingreglemente för hund
- i landslaget verka för god laganda och visa respekt för medtävlande
- alltid uppträda som en god representant för svensk agility

Mästerskap
Landslaget deltar i följande mästerskap under 2016;
- European Open 29-31 juli, Frankrike.
- Nordiska Mästerskapen, 13-14 augusti, Norge.
Observera att hundar som kastrerats efter den 1 februari 2015 inte är tillåtna att tävla i Norge såvida
hunden inte kastrerats på grund av medicinska skäl, veterinärintyg krävs. För hundar kastrerade
innan den 1 februari 2015 krävs det ett veterinärintyg som intygar att kastrering skett före det
datumet.
- Världsmästerskapen 22-25 september Zaragoza, Spanien.

Uttagningstävling
En uttagningstävling arrangeras under 2016 i Vårgårda 29 april – 1 maj. Anmälan till sker via SAgiK
tävling – www.sagiktavling.se.
29 april 2016 3 lopp
30 april 2016 3 lopp
1 maj 2016 2 lopp
Sista anmälningsdag 31 mars 2016
För alla hundar gäller att uttaget sker i den storleksklass som hunden ska tävla internationellt.
Vid dessa tävlingar gäller svenska nationella agilityregler med följande undantag: upp till 22
hinderpassager kan förekomma i en bana, ett rivet delbart däck ger 5 fel, i small kan avståndet
mellan hindren vara 4-7 meter. Tävlingarna kan dömas av domare med nationell eller internationell
auktorisation.
Förare kan välja att delta i uttagningen till samtliga mästerskap, enbart till NM och VM eller enbart
till EO i enlighet med kraven för deltagande beträffande hundens tävlingsklasser.
Oregistrerade hundar får delta, men kan bara kvalificera sig till EO.

Poängberäkning och rankinglistor
- Snabbaste ekipage med noll fel vinner och får 50 poäng.
- Övriga ekipage får poäng om de har noll hinderfel och är mindre än fem sekunder efter vinnaren.
- För varje 1/100 sekund ett ekipage är efter vinnaren tappar det 0,1 poäng.
Exempel:
Placering
1
2
3
3
5
6
7

Banfel
0
0
0
0
0
0
5

Tid
30,00
30,45
31,22
31,22
34,99
36,99
28,45

Poäng
50
45,5
37,8
37,8
0,1
0,0
0,0

Kommentar
Segrare
0,45 sek efter segraren
Delad 3:a 1,22 sek efter segraren
Delad 3:a 1,22 sek efter segraren
4,99 sek efter segraren
mer än 5 sek efter segraren
Banfel

För EO skapas rankinglistan genom att summera samtliga 8 lopp. Endast de ekipage som i förväg
anmält att de vill delta på EO kommer att finnas med på denna rankinglista.
För NM och VM skapas rankinglistan genom att först summera samtliga 8 lopp.
Man måste även ha poäng i minst ett hopp- respektive agilitylopp för att få en plats på någon av
rankinglistorna.

Uttagning till landslaget
Uttagningen baseras på uppnådda poäng enligt ovan.
- Ekipage som inte tas ut som ordinarie är reserver i fallande ordning efter uppnådda poäng.
- Fram till sista anmälningsdag till respektive mästerskap ersätts ordinarie ekipage som får förhinder
av reserver i fallande poängordning.
EO
- De 12 bästa ekipagen i large, 10 bästa ekipagen i medium och 10 bästa ekipagen i small tas ut.
- Om Sverige tilldelas reservplatser beslutar landslagsledningen från vilken storleksklass reserver tas
ut och anmäls.
NM
- De 5 bästa ekipagen i respektive storlek tas ut i individuellt och i lag.
- Till NM anmäls 1 reserv i respektive storlek i enlighet med gällande regler.
- Resterande 15 ekipage (5 per storleksklass) tas ut i fallande ordning enligt rankinglistan och tävlar
individuellt.
VM
- De tre bästa ekipagen tas ut individuellt.
- De fyra bästa ekipagen tas ut i lag.
- Till VM anmäls reserver i enlighet med ekonomi och möjlighet (reserver saknas i FCIs VM-regler).
* SAgiKs styrelse reserverar sig för eventuella ändringar av respektive mästerskapsregler som kan
medföra att uttagningsreglerna måste ändras/frångås.

