STATUTER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP I LYDNAD
inom SSPK
Klubbmästerskap, (KM), i lydnad ska arrangeras en gång per kalenderår, antingen i samband med en
av SSPK:s utställningar som inte samarrangeras med SKK eller i samband med att KM anordnas i
annan/andra gren(ar), t ex agility, rallylydnad, freestyle eller bruks. KM kan arrangeras på samma ort
varje år eller flyttas runt.
Samtliga lydnadsklasser skall ingå i tävlingen och tävlingen ska vara officiell.
Det är endast SSPK:s raser som kan tävla om att bli klubbmästare, men även andra raser äger rätt att
delta eftersom tävlingen är officiell. Ä gare och/eller fö rare som äger en av SSPK:s raser måste bli
medlem i SSPK senast 3 veckor fö re tävlingen fö r att kunna tävla om att bli Klubbmästare.
Detta gäller endast de som tävlar om att bli Klubbmästare: Tävlande startar i den klass man normalt
tävlar i, men om man har fått LD Startklass måste man tävla i klass 1, LD 1 så måste man tävla i klass
2, och har man LD 2 så måste man tävla i klass 3. Detta under fö rutsättning att det 3:e fö rstapriset
har erö vrats 1 månad fö re tävlingen eller tidigare. Klausulen om klasserna gäller endast de som tävlar
om att bli klubbmästare. Detta fö r att sporra deltagarna att fortsätta upp i klasserna.
Anmälningsavgiften skall vara samma som till officiell tävling.
Den hund som erö vrar vandringspriset 3 gånger får behålla det. Man kan tävla i samma klass eller i
olika klasser beroende på vilka priser man erö vrat på andra officiella lydnadstävlingar under åren.
Det nu (2012) pågående vandringspriset skall graveras på samma sätt som fö regående år och
gravyren betalas av den tävlande så länge detta priset vandrar. Den tävlande som får behålla
vandringspriset skall skänka ett nytt liknande vandringspris. Ett framtida vandringspris skall, istället
fö r att graveras, åtfö ljas av en bok eller pärm där den tävlande fyller i sitt eget namn, hundens
registreringsnummer och stamtavlenamn samt tävlingsår.
Om det är deltagare i startklass och klass 1/2/3 så räknas snittpoäng ut på fö ljande sätt:
Totalpoängen i startklass delas med koefficienten 20 och i klass 1, 2 och 3 delas totalpoängen med
koefficienten 32. Hö gsta snittpoäng vinner oavsett klass. Om koefficienten i framtiden ändras i någon
eller alla klasser så ändras koefficienten här på samma sätt fö r att räkna fram snittpoängen.
Om två eller flera tävlande har samma totalpoäng / snittpoäng måste betyget i något enstaka
moment avgö ra vem som vinner. I fö rsta hand skall betyget i följsamhet i startklass jämfö ras med
fritt fö lj i klass 1 – 3, hö gsta betyg i momentet vinner oavsett klass. I andra hand skall betyget i
momentet inkallning jämfö ras om det inte går att skilja deltagarna åt i följsamhet/fritt fö lj.
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