
DIREKTIV ANGÅENDE BEGRÄNSNINGAR I PROV BEVILJADE AV
KENNELDISTRIKT/KENNELKLUBBEN

Godkända av Kennelklubbens styrelse 7.12.1995, träder i kraft 1.1.1996

Följande bestämmelser om begränsningar gäller för alla officiella prov godkända av
kenneldistrikten och/eller av Finska Kennelklubben.

Den allmänna principen är att endast betalda anmälningar noteras. Eventuella undantag ska
nämnas i anhållan. Då antalet deltagare är begränsat väljs deltagarna ut i den ordning som de
betalda anmälningarna inkommit, med beaktande av begränsningarna.

1. Allmänt prov – deltagarantalet ej begränsat

Prov eller tävling som är öppen för alla, med beaktande av bestämmelserna i reglerna för
provformen i fråga om bl.a. vilka raser som är berättigade att delta, provformen, klasser samt
minimiantalet deltagare i provet eller tävlingen.

2. Allmänt prov – begränsat deltagande

2.1 Begränsning av antalet hundar
2.1.1 högst på förhand anmäld mängd hundar

2.2 Annan begränsning av antalet
2.2.1 endast hundar som uppnått vissa resultat
2.2.2 hundar som deltar i matchen/tävlingen prioriteras (match/tävling ska nämnas i

provanhållan)
2.2.3 hundar valda genom uttagningsprov
2.2.4 rätt att delta efter att ha uppnått de provresultat provreglerna förutsätter
2.2.5 rätt att delta enligt distriktsmästerskapreglerna (ev. uttagning)

2.3 Begränsningar vid prov i flera delar
2.3.1 ett bestämt antal av de bästa hundarna går vidare
2.3.2 hundar som uppnått ett visst resultat går vidare
2.3.3 av domaren valda hundar går vidare

2.4 Begränsningar enligt ras
2.4.1 endast för en bestämd ras
2.4.2 en eller flera raser prioriteras

2.5 Begränsning enligt medlemskap i föreningen
2.5.1 medlemmar av föreningen som arrangerar provet prioriteras

3. Prov för medlemmar. Obegränsat eller begränsat deltagande
(Prov för medlemmar i en medlemsförening inom Kennelklubben)

3.1.1 endast för medlemmar i en bestämd förening
3.1.2 endast för medlemmar i en bestämd förening, för det meddelade maximala

antalet hundar

Prov begränsade på något annat sätt än ovan beviljas endast av Kennelklubben (behandlas av
prov- och tävlingskommittén).



BEGRÄNSNINGAR I PROV BEVILJADE AV SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY
Gäller från 5.3.2013.

Anhållan om begränsat prov får göras enligt de nedan angivna principerna i enlighet med direktiv
givna av Suomen Palveluskoiraliitto ry:s (senare SPKL) styrelse och provreglerna.

Följande bestämmelser rörande begränsningar gäller för alla officiella prov beviljade av SPKL
och/eller Kennelklubben.

Den allmänna principen är att endast betalda anmälningar noteras. Eventuella undantag ska
nämnas i anhållan. Då antalet deltagare är begränsat väljs deltagarna ut i den ordning som de
betalda anmälningarna inkommit, med beaktande av begränsningarna.

1. Allmänt prov – deltagarantalet ej begränsat
Prov eller tävling som är öppen för alla, med beaktande av bestämmelserna i reglerna för
provformen i fråga om bl.a. vilka raser som är berättigade att delta, provformen och klasserna.

2. Allmänt prov – begränsat deltagande

2.1 Begränsning rörande antalet hundar (antalet ska alltid nämnas)
2.1.1 högst på förhand anmäld mängd hundar

2.2 Annan bestämmelse rörande antalet hundar
2.2.1 endast ett visst antal av de bästa hundarna går vidare från lydnaden till

terrängdelen
2.2.2 hundar som nått ett bestämt antal poäng i lydnad

går till terrängdelen
2.2.3 hundar som nått ett visst resultat
2.2.4 hundar valda genom uttagningsprov

2.3 Begränsning enligt ras
2.3.1 endast för en bestämd ras
2.3.2 en eller flera raser prioriteras

3. Prov för medlemmar. Obegränsat eller begränsat deltagande (Prov för medlemmar i en
medlemsförening inom Kennelklubben)

3.1.1 endast för medlemmar av en bestämd förening. Beviljas en gång per år för
varje provform -och klass i mästerskapstävlingarna och dess kvaltävlingar. Kan
anordnas också enbart för det antal hundar som anmälts.

4. Tävling mellan föreningar
4.1.1 för lag (tävlare) utsedda av föreningar och/eller specialklubbar. Beviljas för

rasmatcherna i bruksprov samt begränsat för matcherna föreningar emellan e.d.



BEGRÄNSNINGAR I TÄVLINGAR BEVILJADE AV SUOMEN AGILITYLIITTO RY
Gäller fr.o.m. 1.6.2009.

Anhållan om prov med begränsningar enligt de nedan angivna principerna får göras hos Suomen
Agilityliitto ry (senare SAGI) i enlighet med gällande tävlingsregler och direktiv.

Följande bestämmelser rörande begränsningar gäller för alla officiella tävlingar beviljade av SAGI
och/eller Kennelklubben.

Den allmänna principen är att endast betalda anmälningar noteras. Eventuella undantag ska
nämnas i anhållan. Då antalet deltagare är begränsat väljs deltagarna ut i den ordning som de
betalda anmälningarna inkommit eller via utlottning i situationer nämnda i agilityregelverket, med
beaktande av begränsningarna.

Under en och samma dag får endast två tävlingar med begränsat deltagande anordnas. Om
begränsning av antalet deltagande hundar tillämpas, kan därtill per tävling bara ett villkor om
företrädesrätt ställas.

Som tävling med begränsat deltagande kan anses sådan tävling där det, med utnyttjande av
deltagaravgiftens belopp, valet av tävlingsort eller någon annan omständighet i anslutning till
tävlingsarrangemangen, verkligen har varit meningen att oskäligt begränsa antalet deltagande
hundar.

1. Allmän tävling – deltagarantalet ej begränsat

Tävlingen är öppen för alla, med beaktande av bestämmelser i tävlingsreglerna om bl.a. vilka raser
som är berättigade att delta samt nivå- och storleksklasser.

2 Allmän tävling – begränsat deltagande

2.1 Begränsning rörande antalet hundar
2.1.1 högst på förhand anmäld mängd hundar; i nationella tävlingar dock minst 60
hundekipage/tävling och i internationella tävlingar minst 150 hundekipage/tävling.

2.2 Begränsning till följd av tävlingens speciella karakteristika
2.2.1 bara hundar som nått ett av SAGI fastställt resultat eller hundar som nått upp till
en given resultatgräns
2.2.2 företräde för hundar som deltar i en internationell match/tävling (matchen eller
tävlingen ska nämnas i provansökan)
2.2.3 hundar som uttagits i uttagningstävlingar som bekräftats av SAGI
2.2.4 deltagarrätt enligt bestämmelserna för distriktsmästerskap

2.3 Begränsningar vid tävlingar som går i flera etapper
2.3.1 ett bestämt antal av de högst placerade hundarna får gå vidare
2.3.2 alla hundar som når en specifik kvalgräns får gå vidare

2.4 Begränsning beroende på ras
2.4.1 företräde för hundar av en angiven ras (angivna raser, i händelse av
kombinerade rasmästerskap inom en och samma förening); en sådan begränsning
ska förordas av föreningen och får beviljas högst en gång per år.

3 PROV MELLAN MEDLEMMAR, BEGRÄNSAT DELTAGANDE
3.1. företräde för medlemmar i en angiven förening; en på medlemskap baserad
begränsning får bara beviljas en gång per år



4 TÄVLING MELLAN FÖRENINGAR
4.1 företräde för hundekipage som utsetts av föreningarna


