Tävlingskommitténs förslag till styrelsemötet 2-3 april 2016
1. Förslag nytt SM-Upplägg

Beslutsunderlag till SAgiKs styrelse
Namn på kommittén:
Tävlingskommittén
Förslag till beslut
Tävlingskommittén föreslår styrelsen att fatta beslut om ny form på hur Agility-SM individuellt
avgörs.
Bakgrund
I nuläget avgörs SM individuellt i två lopp, en hoppklass och en agilityklass, där vinnaren koras från
det sammanlagda resultatet från dessa två lopp.
Utgångspunkten för det nya förslaget är svaren från den andra enkäten om SM som gått ut till
medlemmarna under början av 2016.
Tävlingskommittén upplever att svaren från den första enkäten som gick ut har varit svåra att dra
några säkra slutsatser från, förutom att majoriteten vill ha ett kval och en final under SM-helgen.
351 svarade på första enkäten, 415 svarade på den andra enkäten. Majoriteten av de som svarade på
enkät 1 har även svarat på enkät 2.
Genomförande
Förslaget innebär att SM individuellt 2017 avgörs genom ett kval (två lopp) och en final (ett lopp)
enligt följande:








SM inleds med två kvalificeringsklasser, den första i agilityklass* och den andra i hoppklass,
och avgörs med en final.
Ett ekipage kan ta sig till finalen genom en av kvalificeringsklasserna eller på det
sammanlagda resultatet från båda kvalificeringsklasserna.
Antalet deltagare i finalen bestäms av hur många som anmält sig till SM. Antalet finalplatser
är lika med 30 % av antalet anmälda ekipage 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.
Resterande platser till finalen** erövras av de ekipagen med bäst sammanlagda resultat från
båda kvalificeringsklasserna. Finalplatserna vandrar vidare bland de med bäst sammanlagt
resultat, till dess att alla finalplatser är fyllda.
Om antalet ekipage som kvalificerar sig till finalen via 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.

*Om hoppklassen skulle gå först, skulle ekipage som kvalificerat sig i hoppklassen kunna få fördel av
kontaktfältsträning i agilityklassen. Därför anser vi att agilityklassen ska gå först.

**Eftersom finalplatserna inte vandrar vidare från hoppklassen, beror antalet som kvalificerar genom
sammanlagt resultat på hur många som tar en finalplats i både agilityklass och hoppklass.
Att finalen körs i agilityklass har bestämts med bakgrund av den tradition som råder inom
agilityvärlden och kutym från andra mästerskap. Det är inte ett resultat av svaren från enkäten
(någon sådan fråga fanns inte heller).
Valet av antalet deltagare till finalen kommer heller inte från enkäten. Det är ett förslag från
tävlingskommittén som grundar sig på vad vi tror kan vara ett lämpligt antal utifrån hur många vi tror
kommer att ha kvalificerat sig till SM.
Praktiskt upplägg av SM-helgen
För att få en jämn fördelning av lopp för ekipagen, en fungerande tidsplan för arrangören och för att
söndagen ska bli en spännande ”final-dag”, föreslår tävlingskommittén följande upplägg av SMhelgen:




Fredag: Veterinärbesiktning, invigning och individuell kvalificeringsklass i agility, alla
storlekar.
Lördag: Lag agility + individuell kvalificeringsklass i hopp.
Söndag: Lag hopp + final individuell agility

Information till de tävlande
Förändringen, om den accepteras, införs i SM-bestämmelserna för 2017. Dessa ska finnas tillgängliga
för tävlande senast när den nya SM-perioden inleds.
Tävlingskommittén tänker sig att SM-bestämmelserna publiceras på SAgiKs hemsida.
SM-arrangören 2017 får information om de nya SM-bestämmelserna och upplägget när beslutet är
taget av styrelsen och innan de blir offentliga.

