JUBILEUMSKAMPEN
EN AKTIVITETSKAMP MELLAN LOKALAVDELNINGARNA UNDER 2017 DÅ 100-ÅRSJUBILEUM FIRAS











Lokalavdelning får (i de flesta discipliner – se nedan) ta med sig de två bästa resultaten, oberoende av hur många
hundar man startar. Notera att vissa prov även omfattar funktionärsprov som också kommer att kunna räknas in
på samma sätt
Resultat per lokalavdelning och disciplin ska (om möjligt) komma från två olika hundar,
frånsett viltspårsprovet och fullbruksprovet, se nedan
I tabellen kommer att framgå de framgångsrikaste hundarna per disciplin (se placeringsregler)
Hundarna kommer att anges i tabellen och markeras i färg beroende på poäng (10 grön, 5 gul, 3 röd)
Resultaten (per lokalavdelning) uppdateras fortlöpande efter varje delmoment och publiceras på särskild
plats/länk under 100 års jubileet
Lokalavdelning som arrangerar respektive disciplin svarar för att omgående översända poängresultat till
poängadministratören
Vid viltspårsprovet får endast delta ett ekipage per lokalavdelning, därav koefficienten 2
Vid fullbruksprovet får räknas ett ekipage per lokalavdelning, därav koefficienten 2
Maxpoäng totalt per lokalavdelning är 6 * (10+10) = 120

Lokalavdelning med högsta poängsumma vinner!
Placeringsregler per moment:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Högsta poäng
Högsta fältbetyg
Högsta vattenapportbetyg
Högsta släpspårbetyg
Högsta apportbetyg
Lägsta ålder

Jubileumsutställning
Viltspårmästaren
Jubileumsproven skog och fjäll
(inkl. ev. funktionärsprov)
Jubileumsprov Riksprovet fält
Funktionärsprov inför Riksprovet
Jubileumsfullbruksprov

Om flera lokalavdelningar hamnar på samma resultat sker
placering efter resultat i följande ordning:
1. Poäng på Riksprov fält
2. Poäng på Jubileumsprov skog
3. Poäng på Jubileumsprov fjäll
4. Poäng på Jubileumsprov viltspår
5. Poäng på Jubileumsutställning
6. Poäng på Jubileumsprov fullbruk
Anmälan och uttagning
öppen för alla hundar i alla klasser
en (utsedd) hund per lokalavdelning
öppna för alla hundar i alla klasser
öppet för alla hundar i Ukl och Ekl
öppet för alla hundar, även Ökl!
16 platser, fördelas/lottas efter anmälningstidens utgång, varje lokalavdelning tillförsäkras en
plats, resterande platser går med förtur till hund som tidigare har 1:a pris från svenskt FBP,
resten lottas, reservlista i turordning efter anmälningsdatum
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