Regler för uttagning till landslaget i agility:
Krav för deltagande
För deltagande vid landslagsuttag och därmed möjlighet till plats i landslaget gäller följande:
Hunden ska
• ha minst en (1) placering 1–5 i klass 3 och vara uppflyttad till klass 3 i både agility och hopp,
innan anmälningstiden går ut.
• vara registrerad enligt SKK:s regler samt FCI:s bestämmelser för EO och VM respektive NKU:s
bestämmelser för NM.
• under landslagsuttaget tävla i den storleksklass som hunden ska tävla internationellt.
Oregistrerad hund får deltaga, men kan bara kvalificera sig till EO.
Föraren ska
• vara medlem i SAgiK samt vara svensk medborgare eller ha sitt huvudsakliga boende/vara
folkbokförd i Sverige
• ha löst medlemskap i Svenska Agilityklubben senast vid tävlingens start (veterinärbesiktningen).
Observera att det är ekipaget (förare + hund) som deltar i landslagsuttagningen och kvalificerar till landslaget.
Hund eller förare kan inte bytas ut.

Landslagsekipage och rankinglistor
Vilka ekipage som får deltaga på de olika mästerskapen VM, NM och EO, bestäms efter placeringsordning
från uttaget. De ekipage som räknas i rankningslistorna är de som har resultat i både agility- och hoppklass,
dvs. enligt uttagets poängberäkning. Antalet landslagsekipage som skickas till de olika mästerskapen är
följande och följer nedstigande placeringsordning i rankningslistorna (med reservation för t.ex. avhopp och
skador):
VM
•

Placering 1–3 individuellt och placering 1–4 i lag, i varje storleksgrupp.

•

Placering 1–10 i varje storleksgrupp, varav de 5 första i uttagsplaceringen tävlar i lag.

•

Placering 1–12 i large och placering 1–10 i small respektive medium.

NM

EO

För EO får ekipaget anmälningsavgiften betald samt ett resebidrag från SAgiK på 2000 kr. Övriga kostnader får
ekipagen själva stå för. Senast angivet datum enligt landslagskommittén ska de ekipage som kvalat till EO
bekräfta sitt deltagande på EO till ansvarig för anmälan. Avhopp efter angivet datum som är utan giltigt skäl
(såsom t.ex. sjukdom, skada eller liknande) medför att föraren inte får deltaga vid landslagsuttagningen
nästkommande år.
För NM och VM bekostar SAgiK resa och boende enligt SAgiKs anvisningar. Senast en (1) vecka efter
uttagets sista dag ska de ekipage som kvalat till NM och VM bekräfta sitt deltagande till ansvarig för anmälan.
Avhopp efter angivet datum som är utan giltigt skäl (såsom t.ex. sjukdom, skada eller liknande) medför att
föraren inte får deltaga i landslagsuttagningen nästkommande år.

Regelverk och domare
• Uttaget sker under gällande internationella agilityregler.
• Uttaget kan dömas av domare med nationell eller internationell auktorisation.

Poängberäkning
Landslagskommittén har beslutat att använda sig av nedan stående poängberäkning:
• Ekipage måste ha poäng i både agilityklass och hoppklass för att ha möjlighet att ingå i landslaget.
• Snabbaste ekipage med noll fel vinner och får 50 poäng i rankningen.
• Övriga ekipage får poäng om de har noll hinderfel och är max 4,99 sekunder efter segraren.
• För varje 1/100 sekund ett ekipage är efter vinnaren tappar det 0,1 poäng från 50 som är den
maximala poängen och endast delas ut till vinnaren i klassen.
• Om två (2) ekipage i den totala sammanställningen har lika många poäng, placeras ekipaget med flest
poäng i agilityklasserna först.
• Om landslagsplatserna för EO, NM och VM inte kan fyllas upp med ekipage som har poäng i
agility- och hoppklass kan resterande platser fyllas med ekipage som endast har poäng i
agilityklass enligt inbördes ranking. Vid samma antal poäng skiljs ekipagen åt genom bästa
individuella placering. Kan ekipagen fortfarande inte särskiljas kommer lottning att ske.

Exempel på poängräkning till rankinglistorna:
Placering
1
2
3
4
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
45,4
37,8
37,8
0,1
0,0
0,0

Kommentar
Segraren
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

*Reglerna är fastställda 2018-09-29 av Svenska Agilityklubbens styrelse.

