Bestämmelser för kvalificering till SM agility 2017
Fastställda av styrelsen för Svenska Agilityklubben 2016-04-03
Utöver dessa bestämmelser gäller vid SM officiella agilityregler samt SKKs allmänna bestämmelser.

Kvalificering, allmänt
Kvalificeringsperioden inleds 16 maj 2016 och avslutas 14 maj 2017. Kvalificeringen sker i officiell
klass 3 respektive officiell lagklass. Endast resultat från tävlingar i Sverige räknas. Vid delad placering
mellan flera ekipage eller lag på den sista placering som berättigar till SM-pinne, får samtliga dessa
ekipage respektive lag SM-pinne. Klasser där begränsning av deltagandet genom bortlottning skett är
inte SM-kvalificerande.

Kvalificering, individuellt
Den individuella kvalificeringen sker i officiell agilityklass 3, agilityklass 3 internationell, officiell
hoppklass 3 och hoppklass 3 internationell. Hund som under kvalificeringsperioden och fram till SM
mäts om alternativt slutmäts till annan storlek, behåller tidigare erhållna pinnar och ska, om den
kvalificerat sig till SM, starta i den nya storleksgruppen. Hund som tävlar i olika storleksklasser
nationellt och internationellt får tillgodoräkna sig pinnar från båda typerna av tävling.
SM‐pinne: = ett resultat bland de 15 % bästa ekipagen avrundat uppåt.
Tabell för SM-pinnar individuellt
Startande 1- 76 13
Pinnar
1 2

1420
3

2126
4

2733
5

3440
6

4146
7

4753
8

5460
9

6166
10

6773
11

7480
12

8186
13

8793
14

94100
15

Kvalificering: för kvalificering till SM i agility 2017 krävs fyra (4) pinnar i officiell agilityklass 3 + fyra
(4) pinnar i officiell hoppklass 3.
2016 års svenska mästare individuellt samt 2016 års ungdomsmästare i alla storlekar klass 3
individuellt är direktkvalificerade att delta i SM 2017. Är ungdomsmästaren redan kvalificerad till SM
vandrar kvalplatsen vidare, dock längst till bronsmedaljören på Ungdoms-SM.

Kvalificering, lag
Kvalificeringen för lag sker i officiell agilitylagklass och officiell hopplagklass. Lagtävlingarna på SM
2017 och under hela den tillhörande kvalperioden anordnas med storleksindelningen enligt
agilityregler gällande under 2016.
SM‐pinne: = ett resultat bland de 20 % bästa lagen avrundat uppåt.
Tabell för SM-pinnar lag
Startande lag
Pinnar

1-5
1

6-10
2

11-15
3

16-20
4

21-25
5

26-30
6

31-35
7

36-40
8

41-45
9

46-50
10

Kvalificering samtliga storleksgrupper
De lag som erhåller minst sex (6) SM‐pinnar varav minst två (2) SM‐pinnar i officiell agilitylagklass och
minst två (2) SM-pinnar i officiell hopplagklass är kvalificerade till SM 2017.
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Utöver dessa är 2016 års svenska mästare i lag direktkvalade till SM 2017. Laget som vinner SM 2016
har rätt att byta en hund till SM 2017. Behöver laget byta mer än en hund blir direktkvalificering
ogiltig. Direktkvalificering förverkas även om hund i direktkvalat lag tävlar i annat lag efter SM 2016.
Har en hund i det direktkvalade laget (lag X) innan SM startat i annat lag (lag Y) får det laget (lag Y)
byta ut den hunden, inom regeln om personligt skäl. Ingår två eller fler av hundarna från det
direktkvalade laget i ett nytt lag (lag Z) innan SM, anses det som ett nystartat lag och det laget måste
i sådant fall upplösas för att direktkvalet ska gälla.
Byte av hund i lag
Alla ändringar i lag rapporteras via formulär som finns på Svenska Agilityklubbens hemsida
www.sagik.se.
En hund får enbart tävla i ett lag och kan inte kvalificeras till eller tävla i SM i flera lag. Följande regler
gäller beträffande byte av hundar och SM-pinnar samt deltagande på SM:
1. Om en hund som tävlat i ett lag (lag X) påbörjar tävlan för ett annat lag (lag Y) under aktuell
kvalificeringsperiod, kan det nya laget (lag Y) inte tillgodoräkna sig varken tidigare erhållna
eller eventuella kommande SM-pinnar under kvalificeringsperioden. Undantag från detta
gäller om det ursprungliga laget (lag X) som hunden deltagit i har upplösts (se nedan).
2. Upplösning av lag under aktuell kvalificeringsperiod sker via särskilt formulär, som finns på
www.sagik.se. Vid upplösning förlorar laget erhållna SM-pinnar.
3. Lag får byta ut hund* vid giltiga skäl. Giltiga skäl regleras under punkt 3a samt punkt 3b. Lag
som byter ut hund utan giltigt skäl under aktuell period** förlorar tidigare erhållna SMpinnar. Byte av hund ska meddelas via särskilt formulär som finns på Svenska Agilityklubbens
hemsida. Fullständigt namn på både hund som har bytts ut samt ny hund ska anges.
Formuläret ska vara inskickat innan den nya hundens första start i laget. Om hund byts ut
efter att laget anmälts till SM måste även SM-arrangören meddelas bytet, senast innan
veterinärbesiktning.
* byte av hund = en hund i laget ersätts av en annan hund som inte tävlat i laget tidigare.
**aktuell period = aktuell SM-kvalificeringsperiod samt tillhörande SM.
3a Byte av hund på grund av personliga skäl. Högst en (1) hund per lag får bytas under aktuell period
på grund av personliga skäl. Bytet förutsätter att den nya hunden som tas in i laget inte har startat i
annat lag under aktuell kvalificeringsperiod (se punkt 1). Vid byte av hund på grund av personliga skäl
kontakta tävlingskommittén (tavling@sagik.se) för godkännande. Bytet ska vara godkänt innan lagets
nya hund gör sin första start i laget.
3b Byte av hund på grund av dödsfall/skada/sjukdom. Om hund avlider, skadas eller blir sjuk får
denna hund ersättas förutsatt att den nya hunden inte startat i annat lag under aktuell
kvalificeringsperiod (se punkt 1). Vid byte av hund på grund av dödsfall/skada/sjukdom krävs intyg
som ska sändas till tävlingskommittén (tavling@sagik.se) för kontroll och godkännande. Intyget ska
vara godkänt innan lagets nya hund gör sin första start i laget.
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4. Lag där endast tre hundar startat under aktuell kvalificeringsperiod kan kompletteras med en
fjärde hund utan att förlora tidigare erhållna SM-pinnar, förutsatt att den kompletterande
hunden inte startat i annat lag under aktuell kvalificeringsperiod (se punkt 1).
Kompletteringen kan göras fram till att anmälningstiden för SM går ut. Kompletteringen ska
meddelas tävlingskommittén (tavling@sagik.se) samt SM-arrangören.

Anmälan till SM

Anmälan till SM i agility är öppen för alla hundar respektive lag som uppnått kvalificering enligt ovan
under kvalificeringsperioden, dock kan endast svenskägd hund tävla i SM. Den tävlande ansvarar själv
för anmälan till SM. Sista anmälningsdag till SM 2017 är söndagen den 21 maj. Anmälan görs enligt
Svenska Agilityklubbens (SAgiK) anvisningar.

SM allmänt
Svenska mästerskapet i agility arrangeras under fredag-söndag helgen efter midsommar, 30juni - 2
juli 2017. Tävlingslopp kan genomföras under alla dagarna. Under den första dagen ska en till agility
anpassad veterinärbesiktning av hundarna genomföras. Jordbruksverkets bestämmelser angående
tävlingsveterinär ska följas. Uppläggningen av tävlingarna inkluderat tidsschema, klass- och
storleksordning samt domarfördelning ska i förväg godkännas av SAgiK.

SM individuell
•
•
•
•
•
•
•

SM inleds med två kvalificeringsklasser, den första i agilityklass och den andra i hoppklass,
och avgörs med ett finallopp.
Ett ekipage kan ta sig till finalen genom placering i en av kvalificeringsklasserna eller genom
det sammanlagda resultatet från båda kvalificeringsklasserna.
Antalet deltagare i finalen bestäms av hur många som anmält sig till SM. Antalet finalplatser
är 30 % av antalet anmälda ekipage räknat dagen efter anmälningstidens utgång i respektive
storleksgrupp (avrundat uppåt), dock minst 10 ekipage/storlek.
I agilityklass kvalificerar sig de 10 % (av antalet anmälda ekipage) med bäst resultat till
finalen.
I hoppklass kvalificerar sig de 10 % (av antalet anmälda ekipage) med bäst resultat till
finalen. Om redan kvalificerade ekipage finns bland de 10 % främsta i hoppklassen, vandrar
finalplatserna inte vidare utan tas istället från nedanstående punkt.
Resterande platser till finalen erövras av de ekipagen med bäst sammanlagda resultat från
båda kvalificeringsklasserna. Finalplatserna vandrar vidare bland de ekipagen med bäst
sammanlagt resultat, till dess att alla finalplatser är fyllda.
Om antalet ekipage som kvalificerar sig till finalen genom sammanlagt resultat inte är
tillräckligt för att fylla finalplatserna, utökas antalet som kvalificerar sig från agilityklassen
med ett ekipage. Finns fortfarande finalplatser att fylla, utökas antalet som kvalificerar sig
från hoppklassen med ett ekipage, därefter med ett ekipage från agilityklassen och så vidare,
till dess att alla finalplatser är fyllda.
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Final individuell
•

•

Resultaten från kvalificeringsklasserna nollställs inför finalen.
Finalen avgörs i ett lopp i agilityklass.

SM lag
SM för lag avgörs i två lopp under två dagar. Ett lopp genomförs i agilitylagklass och ett i
hopplagklass. Resultaten i de båda klasserna läggs samman för att ta fram segrande lag.
Diskvalificering i en klass medför att laget inte får något sammanlagt resultat, dock får lag som blir
diskvalificerade i det första loppet även delta i det andra loppet. Varje lags ekipage startar i en följd,
dvs. ekipage A följt av ekipage B, C och D. I det andra loppet startar lagen i omvänd ordning efter
resultatet från det första loppet.
Förare får bytas ut förutsatt att detta anmäls till arrangören före första tävlingsdagens första start i
aktuell klass. Byte av förare mellan lopp tillåts endast om föraren skadas eller insjuknar.

SM-domare
SAgiK ansvarar för uttagning av SM‐domare. Vid SM tjänstgör tre ordinarie domare som dömer och
ritar banor samt vid önskemål från dömande domare agerar kontaktfältsdomare i finalens lopp.
Utöver dessa tjänstgör två domare som överdomare. Samtliga domare ska vara auktoriserade
agilitydomare.
Ordinarie domare ska utforma de banor som ska användas, bedöma ekipagen enligt gällande svenska
agilityregler och i övrigt utföra de uppgifter som åligger en agilitydomare.
Överdomarna, som tjänstgör en i taget, ska övervaka loppen i syfte att vara ett stöd för den
tjänstgörande domaren om denne behöver assistans med att tolka regler eller bedöma situationer
som inträffar under bedömningen, vara behjälplig inför SM vid banutformning och regeltolkningar,
kontrollera skicket på hindren inför SM samt vara tävlingsledaren behjälplig i behandlandet av
protester. Överdomaren får inte på eget bevåg förändra ordinarie domares bedömning, till exempel
lägga till eller dra bort fel från något ekipage.

Löptikar
Löptikar får delta på SM i agility i enlighet med officiella agilityregler. För SM gäller även att:
• Löptikars deltagande måste ske under reglerade former som säkerställer den sportsliga rättvisan
och minimerar störningsriskerna.
• Arrangören ska reservera tillräckliga “löptiksfria” områden kring banan som kan användas av
tävlande som tror att deras hundar störs av löptikar. Löptikar får inte vistas i dessa områden.
• Ägare till löptikar vid SM måste visa stor hänsyn gentemot övriga deltagare, oavsett om
hundarna deltar i tävlingen eller inte.
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