Årets viltspårterrier
STATUTER
Högst fem (5) resultat får räknas, varav högst två (2) från samma domare.
20 poäng för ett 1 pris i öppen klass
15 poäng för ett 2 pris i ökl
10 poäng för ett 3 pris i ökl
15 poäng för godkänt i anlagsklass, akl
15 extra poäng för ett HP i ökl
Svenskt Viltspårchampionat ger 10 extra poäng
1 extra poäng för varje slagen hund, till provbästa på ordinarie prov i ökl, dock max 15 extra poäng
per provtillfälle. 2 poäng för deltagande i akl eller ökl utan resultat, kan ej kombineras med något av
ovanstående. Vinnaren även direktkvalificerad till nästa års viltspårsmästerskap.
Hundens förare ska vara medlem i SvTeK eller till SvTeK ansluten rasklubb vid varje tävlingstillfälle.
Tävlande hund skall vara stamboksförd i SKK och också

Årets Agilityterrier
Poängberäkning för Årets Agilityterrier
Resultat från Agilityklass och Hoppklass räknas lika.
KLASS 1

KLASS 2

KLASS 3

Noll hinderfel och noll tidsfel

7 poäng

8 poäng

9 poäng

Noll hinderfel men tidsfel

6p

7p

8p

5 hinderfel och noll tidsfel

5p

6p

7p

5 hinderfel och tidsfel

4p

5p

6p

Målgång, dvs ej diskad = 2 poäng i samtliga klasser (kan dock inte kombineras med ovanstående
poäng på samma tävling).
Vinnaren i resp klass och gren tilldelas ytterligare ett poäng. Ett Agilitychampionat ger också ett (1)
extra poäng. Poäng räknas från maximalt fem (5) officiella tävlingsresultat under året.
Hundens förare ska vara medlem i SvTeK eller till SvTeK ansluten rasklubb vid varje tävlingstillfälle.
Tävlande hund skall vara stamboksförd i SKK och också tillhöra en ras som SVTEK utgör
specialklubb för.

Årets Lydnadsterrier
Poängberäkning

Lydn.kl I

Lydn.kl II

Lydn.kl III

Lydn.kl Elit

1:a pris

3 poäng

4p

5p

6p

2:a pris

2p

3p

4p

5p

3:e pris

1p

2p

3p

4p

1:a pris får den som uppnår visst anta poäng; i t ex lydnadsklass I ger 160 Â– 200 poäng ett 1:a pris
osv. Under en viss poängsumma får man inget pris.
Förutom ovanstående får vinnaren i varje klass en (1) extra poäng. Ett lydnadschampionat ger också
en (1) extra poäng. Poängen räknas för max fem (5) officiella lydnadstävlingar under året.
Årets Rallyterrier
Poängberäkning

I rallylydnad finns följande klasser: nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad
klass och mästarklass.
För att bli uppflyttad till nästa klass krävs 3 kvalificerande resultat med minst 70 poäng eller ett
resultat med maxpoäng 100. Hunden erövrar ett rallylydnadsdiplom i respektive klass efter 3
kvalificerande resultat.
Nytt poängsystem enligt tabellen nedan, from 2013-01-01:
Nybörjarklass

Fortsättningsklass

Avancerad klass

Mästarklass

Kvalificerande resultat

3 poäng

4 poäng

5 poäng

6 poäng

Ej kvalificerande resultat

1 poäng

2 poäng

3 poäng

4 poäng

Kvalificerande resultat får den som uppnår 70-100 poäng
Ej kvalificerande resultat får den som uppnår 1-69 poäng
Förutom ovanstående får vinnaren i varje klass en (1) extra poäng. Rallydiplom (RLDN, RLDF, RLDA,
RLDM) som erhållits under tävlingsåret ger också en (1) extra poäng. Poängen räknas för max fem (5)
officiella rallylydnadstävlingar under året.
Om två hundar har samma poängsumma, vinner den hund som har den högsta totala poängsumman
på sina fem (5) tävlingsstarter.

Hundens förare ska vara medlem i SvTeK eller till SvTeK ansluten rasklubb vid varje tävlingstillfälle.
Tävlande hund skall vara stamboksförd i SKK och också tillhöra en ras som SvTeK utgör specialklubb
för.

