DIREKTIV OM BEGRÄNSNINGAR I PROV BEVILJADE AV
KENNELDISTRIKT/KENNELKLUBBEN
Godkända av Kennelklubbens styrelse 7.12.1995, gäller från 1.1.1996.
Följande bestämmelser om begränsningar gäller alla officiella prov som beviljats av kenneldistrikt och/eller
Finska Kennelklubben.
Den allmänna principen är att endast betalda anmälningar noteras. Avvikelser ska anges i provansökan. Då
antalet deltagare i provet är begränsat väljs deltagarna ut i den ordning som anmälningarna inkommit, med
beaktande av begränsningarna.
1.

Allmänt prov/obegränsat deltagande
Ett prov eller en tävling som är öppen för alla, med beaktande av bestämmelser om bl.a. raser
som äger rätt att delta, provformer och klasser samt minimiantalet deltagare i provet eller
tävlingen.

2.

Allmänt prov/begränsat deltagande
2.1
Begränsning av antalet hundar
2.1.1 högst det antal hundar som angetts på förhand

3.

2.2

Övrig begränsning av antal deltagare
2.2.1 endast hundar som uppnått ett visst resultat
2.2.2 hundar som deltar i matchen/tävlingen prioriteras (match/tävling ska anges i
provansökan)
2.2.3 hundar valda genom kvalprov
2.2.4 rätt att delta efter att ha uppnått de provresultat som förutsätts i provets regler
2.2.5 rätt att delta enligt provreglerna för distriktsmästerskap (ev. kvalificering)

2.3

Begränsningar i prov som genomförs i flera delar
2.3.1 ett bestämt antal bästa hundar går vidare
2.3.2 hundar som uppnått ett visst resultat går vidare
2.3.3 hundar, som domaren utser på grundval av kvalificering, går vidare

2.4

Begränsning enligt ras
2.4.1 endast för en bestämd ras
2.4.2 en bestämd ras/bestämda raser har förtur

2.5

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

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 som begränsas på något annat sätt beviljas endast med tillstånd av Kennelklubben (behandlas av provoch tävlingskommittén).
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BEGRÄNSNINGAR I PROV BEVILJADE AV SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY
Gäller från 5.3.2013.
Begränsade prov kan beviljas enligt nedan angivna principer, inom ramen för direktiv och provregler som
utfärdats av styrelsen för Suomen Palveluskoiraliitto.
Följande bestämmelser om begränsningar gäller alla officiella prov som beviljats av Suomen
Palveluskoiraliitto och/eller Finska Kennelklubben.
Den allmänna principen är att endast betalda anmälningar noteras. Avvikelser ska anges i provansökan. Då
antalet deltagare i provet är begränsat väljs deltagarna ut i den ordning som anmälningarna inkommit, med
beaktande av begränsningarna.
1. Allmänt prov/obegränsat deltagande
Ett prov eller en tävling som är öppen för alla, med beaktande av bestämmelser om bl.a. raser
som äger rätt att delta, provformer och klasser.
2. Allmänt prov/begränsat deltagande
2.1 Begränsning av antalet hundar (antal ska alltid anges)
2.1.1 högst det antal hundar som angetts på förhand
2.2 Övrig begränsning av antal deltagare
2.2.1 endast ett bestämt antal bästa hundar går vidare från lydnad till terrängdelen
2.2.2 hundar som uppnått ett visst poängtal i lydnad går vidare till terrängdelen
2.2.3 hundar som uppnått ett visst resultat
2.2.4 hundar valda genom kvalprov
2.3 Begränsning enligt ras
2.3.1 endast för en bestämd ras
2.3.2 en bestämd ras/bestämda raser har förtur
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 specialklubb eller rasförening. Beviljas en gång om
året/provform/klass, för kval- och mästerskapstävlingar. Kan också arrangeras endast för det
antal hundar som angetts.
4. Tävling mellan föreningar
4.1.1 för lag (tävlande) som utsetts av föreningar och/eller specialklubbar. Beviljas för
rasmatcher inom bruksprov samt begränsat för matcher mellan föreningar e.d.

2(3)

BEGRÄNSNINGAR I PROV BEVILJADE AV SUOMEN AGILITYLIITTO RY
Gäller från 1.6.2009
Begränsade tävlingar kan, enligt nedan angivna principer, ansökas hos Suomen Agilityliitto (senare SAGI)
inom ramen för gällande tävlingsregler och direktiv.
Följande bestämmelser om begränsningar gäller alla officiella tävlingar som beviljats av Suomen Agilityliitto
och/eller Finska Kennelklubben.
Den allmänna principen är att endast betalda anmälningar noteras. Avvikelser ska anges i tävlingsansökan. När
antalet deltagare i tävlingen är begränsat, väljs deltagarna ut i den ordning anmälningarna inkommit eller, i
situationer som anges i agilityregelverket, genom lottdragning, med beaktande av begränsningarna.
Under en och samma dag kan endast två begränsade tävlingar arrangeras. Om begränsning av antalet
deltagande hundar i tävlingen tillämpas, kan därtill per tävling bara ett villkor om företrädesrätt ställas.
Som en tävling med begränsat deltagande kan betraktas en tävling där den verkliga avsikten med
deltagaravgiftens belopp, tävlingsplatsens läge eller någon annan omständighet i anslutning till tävlingens
arrangemang har varit att orimligt begränsa antalet hundar som deltar i tävlingen.
1. ALLMÄN TÄVLING/OBEGRÄNSAT DELTAGANDE
Tävlingen är öppen för alla, med beaktande av bestämmelserna i reglerna om bl.a. raser som äger rätt att
delta, nivå- och storleksklasser.
2. ALLMÄN TÄVLING/BEGRÄNSAT DELTAGANDE
1.1 Begränsning av antalet hundar
1.1.1 högst det antal hundar som angetts på förhand; i nationella tävlingar dock minst 60
ekipage/tävling och i internationella tävlingar minst 150 ekipage/tävling
1.2 Begränsning som anknyter till tävlingens särdrag
1.2.1 endast hundar som uppnått ett resultat eller en resultatgräns som fastställts av SAGI
1.2.2 hundar som deltar i den internationella matchen/tävlingen prioriteras
(match/tävling ska anges i provansökan)
1.2.3 hundar som valts på grundval av kvaltävlingar som bekräftats av SAGI
1.2.4 rätt att delta enligt reglerna för distriktsmästerskapsprov
2.3 Begränsningar vid tävlingar som genomförs i flera delar
2.2.5 ett bestämt antal bästa hundar går vidare
2.2.6 hundar som uppnått ett visst resultat går vidare
2.4 Begränsning enligt ras
2.2.7 företräde för hundar av en angiven ras / (angivna raser, ifall det är fråga om kombinerat
rasmästerskap inom en och samma rasförening); en begräsning som förordas av
rasföreningen kan beviljas endast en gång om året
3. TÄVLING MELLAN MEDLEMMAR/BEGRÄNSAT DELTAGANDE

3.1.1 företräde för medlemmar i en angiven förening; begränsning som grundar sig på
medlemskap kan beviljas endast en gång om året
4. TÄVLING MELLAN FÖRENINGAR

4.1.1 företräde för ekipage som utsetts av föreningar
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