Tävlingsrapport sid 1 av 2
Blanketten fylls i av tävlingsledare på agilitytävlingen.
Underskriven blankett skickas till SAgiK c/o Lundin, Hasselvägen 17, 691 44 Karlskoga senast 14 dagar efter tävlingen

Agilitytävling

Arrangerande klubb
Tävlingsplats

Datum för tävlingen

Namn på tävlingsledaren

Del 1
Protester/
invändning

a) Har någon formell protest eller invändning inlämnats till tävlingsledaren

Ja

Nej

Kort beskrivning av ärendets typ till exempel mätning av banan, hinderparken, tävlandens uppträdande mot funktionärer, övriga
händelser på banan eller tävlingsplatsen.

b) Om ja, utfall:

Avslag

Godkänd

c) Har tävlingsledaren tagit emot skriftlig invändning som hänvisats
till SAgiK för handläggning

Ja

Nej

Om ja, ange anledning, skriftliga underlag och eventuella yttranden från berörda bifogas.

b) Har tävlingsledaren tagit emot skäliga klagomål som inte utmynnat i en skriftlig protest?

Ja

Nej

Kort beskrivning av ärendets typ till exempel mätning av banan, hinderparken, tävlandens uppträdande mot funktionärer, övriga
händelser på banan eller tävlingsplatsen.

Del 2

a) Domare som inte följt de nationella reglerna

Ja

Nej

Domarens namn

Notering av
händelse domare

Domarens hemland/kennelklubb
Beskriv händelseförloppet, bifoga eventuella skriftliga underlag. Ange namn, adress, telefon, e-post på berörda personer.

Inget att notera
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Del 2
Notering av
händelse domare
(forts.)

b) Domare som inte följt intentionerna i SKKs domaretiska regler och anvisningar/FCI Regulations for agility judges.
Domare som uppträtt på ett oacceptabelt sätt, i strid mot ovan nämnda regler, mot tävlande, arrangör och/eller annan
funktionär.
Domarens namn
Domarens hemland/kennelklubb
Beskriv händelseförloppet, bifoga eventuella skriftliga underlag, t.ex. hunds registreringsnummer, ange namn, adress, telefon, epost på berörda personer.

Inget att notera

Del 3
Övriga
händelser
värda att
notera
Tävlingsansvariga

Händelser inom tävlingens ram exempelvis hund som gjort utfall som resulterat i rapport om oacceptabelt beteende, rapport
om hund som förvarats olämpligt i bil, bur eller tält. Hundägare som avvisats från tävlingsplatsen etc. Beskriv
händelseförloppet:

OBS! Rapport om oacceptabelt beteende ska inte bifogas tävlingsrapporten utan skickas direkt till SKKs kansli.

Tävlingsledare

E-postadress

Namnförtydligande

Telefon

Funktionär 2 Befunnit sig på tävlingsplatsen ja

nej

Namnförtydligande
Funktionär 3 Befunnit sig på tävlingsplatsen ja
Namnförtydligande

E-postadress
Telefon

nej

E-postadress
Telefon

