Bestämmelser för kvalificering till SM och SM-final i agility 2015
Fastställda av styrelsen för Svenska Agilityklubben 2015-04-07.
Utöver dessa bestämmelser gäller vid SM officiella agilityregler samt SKKs allmänna bestämmelser.

Kvalificering, allmänt
Kvalificeringsperioden inleds 1 maj 2014 och avslutas 30 april 2015. Kvalificeringen sker i officiell
klass 3 respektive officiell lagklass. Vid delad placering mellan flera ekipage eller lag med lika resultat
på den sista placering som berättigar till SM-pinne får samtliga dessa ekipage respektive lag SMpinne. 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.
SM‐pinne: = ett resultat bland de 15 % bästa ekipagen avrundat uppåt, i officiell klass 3.
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 2015 krävs fyra (4) pinnar i officiell agilityklass 3 + fyra
(4) pinnar i officiell hoppklass 3.

Kvalificering, lag
Kvalificeringen för lag sker i officiell agilitylagklass och officiell hopplagklass.
SM‐pinne: = ett resultat bland de 20 % bästa lagen avrundat uppåt, i officiell lagklass.
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
1. De lag som erhåller minst sex (6) SM‐pinnar varav minst två (2) SM‐pinnar i officiell agilitylagklass
och minst två (2) pinnar i officiell hopplagklass är kvalificerade till SM 2015.
Kvalificering large
2. Om antalet kvalificerade lag enligt punkt 1 ovan är färre än 18 kvalificerar sig även de lag som
erhållit två (2) SM‐pinnar i officiell agilitylagklass och två (2) pinnar i officiell hopplagklass samt
ytterligare en (1) SM‐pinne i någondera klassen.
3. Om antalet kvalificerade lag enligt punkt 1 och 2 ovan är färre än 18 kvalificerar sig även de lag
som erhållit två (2) SM‐pinnar i officiell agilitylagklass och två (2) pinnar i officiell hopplagklass.
Kvalificering medium
2. Om antalet kvalificerade lag enligt punkt 1 ovan är färre än 10 kvalificerar sig även de lag som
erhållit två (2) SM‐pinnar i officiell agilitylagklass och två (2) pinnar i officiell hopplagklass samt
ytterligare en (1) SM‐pinne i någondera klassen.
3. Om antalet kvalificerade lag enligt punkt 1 och 2 ovan är färre än 10 kvalificerar sig även de lag
som erhållit två (2) SM‐pinnar i officiell agilitylagklass och två (2) pinnar i officiell hopplagklass.
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Kvalificering small
2. Om antalet kvalificerade lag enligt punkt 1 ovan är färre än 14 kvalificerar sig även de lag som
erhållit två (2) SM‐pinnar i officiell agilitylagklass och två (2) pinnar i officiell hopplagklass samt
ytterligare en (1) SM‐pinne i någondera klassen.
3. Om antalet kvalificerade lag enligt punkt 1 och 2 ovan är färre än 14 kvalificerar sig även de lag
som erhållit två (2) SM‐pinnar i officiell agilitylagklass och två (2) pinnar i officiell hopplagklass.

Byte av hund i lag och komplettering av lag under kvalificeringsperioden
Hund kan inte kvalificeras till SM i flera lag. Om hund som tävlat i ett lag tävlar för ett annat lag under
pågående kvalificeringsperiod kan detta lag inte tillgodoräkna sig SM‐pinnar under
kvalificeringsperioden. Undantag från detta gäller om laget lagts ned (se nedan). Lag som byter ut
hund (byte = ny hund tävlar i laget istället för hund som redan tävlat i laget) förlorar tidigare erhållna
SM‐pinnar. Undantag från detta gäller om hund avlider, skadas eller blir sjuk. Vid skada/sjukdom
krävs veterinärintyg som ska insändas till SAgIKs kansli för kontroll och godkännande.
Lag där endast tre hundar startat under pågående kvalificeringsperiod kan kompletteras med en
fjärde hund utan att förlora erhållna SM‐pinnar, förutsatt att hunden inte startat i annat lag under
pågående kvalificeringsperiod. Detta gäller även efter kvalificeringsperiodens slut fram till
anmälningstidens utgång till SM‐finalen.
Lag betraktas som nedlagt under pågående kvalificeringsperiod om det till SAgiKs kansli inkommer
med skriftlig begäran undertecknad av samtliga lagmedlemmar (blankett kan beställas från SAgiKs
kansli). Vid nedläggning förlorar laget erhållna SM‐pinnar som inte kan tillgodoräknas annat lag.
Hundar från nedlagt lag kan under kvalificeringsperioden tävla i nybildat lag, i icke fulltaligt lag eller i
lag som ersätter skadad/sjuk hund (se ovan) utan att detta lag förlorar erhållna SM‐pinnar.

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. Utöver dessa är 2014 års
svenska mästare individuellt och i lag samt 2014 års ungdomsmästare i klass III individuellt
kvalificerade att delta i SM. Den tävlande ansvarar själv för anmälan till SM. Sista anmälningsdag till
SM 2015 är fredag 8 maj. Anmälan görs enligt SAgiKs anvisningar.

SM-final, allmänt
Svenska mästerskapet i agility äger rum i Linköping 26-28 juni 2015. SM-arrangemanget genomförs
under tre dagar. Tävlingslopp kan genomföras även under den första dagen. Tävlingarna får inte
avgöras parallellt på flera banor samtidigt. 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-final individuellt
Den individuella SM‐finalen avgörs i två lopp under två dagar efter varandra. Det första loppet
genomförs i hoppklass, det andra i agilityklass. Resultaten från de båda loppen läggs samman till
slutresultatet. Diskvalificering i ett lopp medför att ekipaget inte får något sammanlagt resultat, dock
får ekipage som blir diskvalificerade i det första loppet delta även i det andra loppet. I agilityklassen
startar ekipagen i omvänd startordning efter resultatet från hoppklassen. Hänsyn ska dock tas till
förare med flera hundar. Förare får bytas ut förutsatt att detta anmäls till arrangören senast före
första tävlingsdagens första start i aktuell klass. Byte av förare tillåts inte mellan lopp.
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SM-final lag
SM‐finalen för lag avgörs i två lopp under två dagar efter varandra. Ett lopp genomförs i
agilitylagklass och ett i hopplagklass. Resultaten i de båda klasserna läggs samman till slutresultatet.
Diskvalificering i en klass medför att laget inte får något sammanlagt resultat, dock får lag som blir
diskvalificerade i det första loppet delta även 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.
Lag som deltar i SM‐finalen får efter kvalificeringsperiodens slut inte byta ut hund. Undantag från
detta gäller om hund avlider, skadas eller blir sjuk, eller om förare avlider, skadas eller blir sjuk. Vid
skada/sjukdom krävs veterinärintyg respektive läkarintyg. Högst en (1) hund får bytas i ett lag. Inbytt
hund får inte vara kvalificerad eller anmäld till SM i annat lag. Byte måste anmälas till arrangören
senast vid anmälan före veterinärbesiktningen.

SM-domare
SAgiK ansvarar för uttagning av SM‐domare. Vid SM tjänstgör tre domare som dömer och ritar banor
samt är kontaktfältsdomare i agilityklasserna. Utöver dessa tjänstgör två domare som överdomare.
Samtliga dessa fem 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 tävlingarna 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.
 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. Ägarna måste också ta ansvar för sina hundars fysiska och
psykiska hälsa.
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