BESTÄMMELSER FÖR KVALIFICERING
TILL SM I AGILITY 2023
LAG
Fastställda av styrelsen för Svenska Agilityklubben 2022-04-29
Utöver dessa bestämmelser gäller vid Svenska Mästerskapen*
officiella agilityregler samt SKKs allmänna bestämmelser.
*Svenska Mästerskapen kommer i följande text förkortas till SM.
KVALIFICERING
Kvalificeringsperioden inleds 16 maj 2022 och avslutas 14 maj 2023.
Endast resultat från tävlingar i Sverige räknas.
Klasser där begränsning av deltagandet skett genom bortlottning är inte SM-kvalificerande.
SM-kval för Lag sker i SM-kvalgrundande hopp-lagklass respektive SM-kvalgrundande agilitylagklass.
Förkortat till SM-lag hopp och SM-lag agility i tävlingssystemet.
De officiella agilityreglerna, inkluderat auktoriserad domare och tävlingsledare, banområde och
bankonstruktion, bedömning och hinder, gäller även för SM-kvalgrundande lagtävlingar.
3 månaders synlighet av tävling i Agida är ett krav.
Ett lag består av 3–4 hundar. En förare får starta med maximalt två hundar.
Lagets resultat utgörs av de tre bästa hundarnas sammanlagda resultat.
Lagklasserna finns i tre storleksklasser: small (kan blanda hundar från x-small och small), medium
och large (kan blanda hundar från large och x-large).
Svårighetsgraden motsvarar klass II.
För kvalificering till SM i agility krävs minst sex (6) SM-pinnar varav tre (3) SM-pinnar i agilitylagklass
och tre (3) pinnar i hopplagklass.
SM-pinnar delas ut till de 20 % bästa lagen, avrundat uppåt.
Tabell för SM-pinnar lag:
Startande lag

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

Pinnar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vid delad placering för lag med lika resultat på den sista placering som berättigar till SM-pinne, får
samtliga dessa ekipage respektive lag SM-pinne.
De vinnande lagen från året innan är direktkvalificerade till nästföljande SM. För att räknas som
direktkvalificerade ska laget fortfarande bestå av de vinnande lagekipagen men ett (1) byte är tillåtet
på grund av medicinska skäl som kan gälla hos hund eller förare. De direktkvalificerade lagen kan
välja att kvala till SM med andra lagmedlemmar än den sammansättningen som vann SM men då
gäller vanliga kvalificeringsregler, dvs. att ta 6 SM-pinnar varav tre (3) SM-pinnar i agilitylagklass och
tre (3) pinnar i hopplagklass
ÄNDRINGAR I LAG UNDER KVALIFICERINGSPERIOD
Ett lag har möjlighet att starta på tävling med 3-4 tävlande ekipage, dock maximalt 2 st hundar per
förare.
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Laget anmäls genom ett lagnamn och det är det lagnamnet som samlar SM-pinnar. Byter laget namn,
förlorar det sina eventuella SM-pinnar.
Exempel på hur en hund tillåts röra sig mellan lag förklaras med nedan exempel:
Hund som lämnar laguppställning i lag A får komma tillbaka när som helst så länge den inte startat i
lag B. Har den startat i lag B får den inte starta i lag A under innevarande SM-år.
Den laguppställning som är anmäld till respektive tävling är den som startar. Ändringar efter sista
anmälningsdatum räknas som efteranmälan, med undantag för byte av skadad hund eller förare, då
mot uppvisande av intyg.
Byte av skadad hund i lag efter anmälningstiden gått ut:
Lag får byta ut skadad hund som på tävlingsdagen, före hundens första start eller mellan lopp, är
uppenbart skadad – vilket ska kunna styrkas av tävlingsledaren eller domaren.
Återterbetalning av lag:
Anmälningsavgiften skall återbetalas om laget stryker sig pga att de inte kan komma till start med 3
hundar pga någon av punkterna under “1.8 Återbetalning av anmälningsavgift” i Regler för
agilitytävling.
SM-TÄVLING - 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 till slutresultatet. 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.
Ändring i lag under SM
• Om en hund byts in i ett lag utan att ha deltagit i kvalificeringslopp ska även SM-arrangören
meddelas om bytet, senast vid anmälan av laget på plats på SM, dvs innan
veterinärbesiktning påbörjats.
•

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 och ska ske innan
banvandring efter förhindrandet.

SM-DOMARE
Svenska Agilityklubben ansvarar för uttagning av SM-domare. Vid SM tjänstgör minst tre domare som
dömer och ritar banor och ger möjlighet till användandet av kontaktfältsdomare i agilityklasserna.
Utöver dessa tjänstgör minst två domare som överdomare, antalet styrs av arrangörens upplägg.
Samtliga dessa 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.

•

Överdomare tjänstgör 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. 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
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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.

ALLMÄN INFORMATION OM SM
SM i agility bör hållas helgen efter midsommar men kan arrangeras tidigare eller senare - dock senast
31 augusti. Datum för tävlingen ska vara fastställd senast 6 månader innan den planeras att hållas.
Tävlingen bör vara i tre dagar och tävlingslopp kan genomföras under alla dagarna. Under den första
dagen ska en veterinärbesiktning av hundarna genomföras. Jordbruksverkets bestämmelser
angående tävlingsveterinär ska följas. Uppläggningen av tävlingarna ska vara Svenska Agilityklubben
tillhanda 6 månader innan arrangemanget så rätt antal domare kan bokas.
ANMÄLAN TILL SM
Anmälan till SM i agility är öppen för lag som uppnått kvalificering enligt ovan under
kvalificeringsperioden, dock kan endast svenskägd hund tävla i SM. De tävlande ansvarar själv
för anmälan till SM. Sista anmälningsdag till SM styrs av vilka datum tävlingen är.
Anmälan görs i Agilitydata.
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