Statuter och poängberäkning för årets Allroundwelsh
Reviderade regler gäller fr.o.m. 17.01.01
De som önskar tävla om årets Allroundwelsh skall senast den 15 januari (året efter tävlingsåret)
skicka en lista på hundens meriter till klubbens ansvariga för Allroundwelshen.
Vinnaren får ett pris och en rosett. Vinnande hund pryder första sidan i kommande nummer av
Welsh Nytt och hundar placerade 1-3 presenteras i kommande nummer av Welsh Nytt.
Krav för deltagande:
Hunden ska i samtliga grenar föras av ägare, fodervärd eller familjemedlem. Föraren skall vara
medlem eller familjemedlem i WSSK under tävlingsåret.
Både resultat från officiella prov/tävlingar/utställningar samt resultat från WSSKs egna
klubbmästerskap, Clubshow och Openshows räknas.
Resultaten skall vara från minst tre grenar. De tre bästa resultaten i varje gren räknas.
Meriterna ska vara tagna i Sverige.
Vid lika antal poäng räknas bästa resultat i följande turordning:
Jakt, viltspår, agility, bruks, lydnad, rallylydnad, nosework, freestyle/HtM och utställning.
Poängberäkning från officiella prov/tävlingar:
Jaktprov
Vattenprov
Godkänd 20 p

Nybörjarprov B
Godkänd 25 p

Nybörjarprov A
Godkänd 30 p

Öppenklass
1:a pris 50 p
2:a pris 40 p
3:e pris 30 p

Start 5 p

Start 10 p

Start 10 p

Start 10 p

Segrarklass
1:a plats 100 p
2:a plats 80 p
3:e plats 70 p
4:e plats 60 p
1:a pris 50 p
Start 10 p

Förklaring:
Vid Vattenprov, Nybörjarprov B samt Nybörjarprov A krävs bedömningen godkänd för att få poäng.
Vid öppenklass krävs 1:a, 2:a eller 3:e pris för att få poäng.
Vid segrarklass gäller 1:a-4:e placering för att få poäng eller ett 1:a pris.
Om man inte blir godkänd eller placerad premieras hunden ändå med startpoäng, för att man kommit till start.

Viltspår
Anlagsklass
Godkänd 10 p

Öppenklass
1:a 15 p
2:a 10 p
3:a 7 p

Förklaring:
Vid anlagsklass krävs bedömningen godkänd för att få poäng.
Vid öppenklass krävs att man erhåller 1-3:e pris för att få poäng.

Agility
Klass 1
Uppflyttningspinne 15 p
Felfritt lopp, ej pinnplats 10 p

Klass 2
Uppflyttningspinne 20 p
Felfritt lopp, ej pinnplats 15 p

Klass 3
SM-pinne 25 p
Felfritt lopp, ej pinnplats 20 p
Cert 30 p

Förklaring:
Klass 1, uppflyttningspinne = bland de 15 % bästa med 0 fel.
Klass 2, uppflyttningspinne = bland de 10 % bästa med 0 fel.
Klass 3, SM-pinne = bland de 15 % bästa med upp till 5 fel.

Bruksprov
Godkänd
Uppflyttad
Cert

Appelklass
15 p
17 p

Lägre klass
20 p
22 p

Högre klass
25 p
30 p

Elitklass
35 p
40 p

Förklaring:
I Bruks ingår ett lydnadsmoment samt ett specialmoment (spår, sök, rapport eller patrull)
Appellklass, godkänt resultat = minst 125 poäng (därav i specialmoment 45 poäng)
Appell, uppflyttningsresultat = minst 175 poäng (därav i specialmoment 63 poäng)
Lägre klass, godkänt resultat = minst 300 poäng (därav i specialmoment 175 poäng)
Lägre klass, uppflyttningsresultat = minst 420 poäng (därav i spevialmoment 245 poäng samt 125 poäng i
lydnads momentet)
Högre klass, godkänt resultat = minst 300 poäng (därav i specialmoment 180 poäng)
Högre klass, uppflyttningsresultat = minst 480 poäng (därav i specialmoment 288 poäng samt 144 poäng i
lydnadsmomentet)
Elitklass, godkänt resultat = minst 325 poäng (därav i specialmoment 190 poäng)
Cert = minst 520 poäng (därav i huvudmoment 240 poäng samt 189 poäng i lydnadsmomentet)

Lydnad
Startklass
Uppflyttning 12 p
Godkänd 7 p

Klass 1
1:a 17 p
2:a 15 p
3:a 12 p

Klass 2
1:a 25 p
2:a 20 p
3:a 17 p

Klass 3
1:a 35 p
2:a 30 p
3:a 25 p

Förklaring:
Startklass, uppflyttningsresultat = 160-200 poäng
Startklass, godkänd = 120- under 160 poäng
Klass 1-2, 1:a pris = 256-320 poäng, 2:a pris = 224- under 256 poäng, 3:e pris = 192- under 224 poäng
Klass 3, 1:a pris = 256-320 poäng, 2:a pris = 224- under 256 poäng, 3:e pris = 192- under 224 poäng

Rallylydnad
Godkänd

Nybörjarklass
10 p

Fortsättningsklass
15 p

Avancerad klass
20 p

Mästarklass
25 p

Förklaring:
Nybörjarklass minst 70 p för godkänt resultat.
Fortsättningsklass minst 75 p för godkänt resultat.
Avancerad klass minst 80 p för godkänt resultat.
Mästarklass minst 90 p för godkänt resultat.

Nosework
Doftprov
5p

NW 1
10 p

NW 2
20 p

NW 3
30 p

Förklaring:
Vid doftprov ska ekipaget ha blivit godkänt.
Vid Nosework klass 1,2 och 3 ska ekipaget ha tilldelats 100 poäng eller max 3 fel per tävling.

Freestyle/HtM
Minst 22,5 p &
uppflyttad (alt. cert)

Klass I
10 p

Klass II
15 p

Klass III
20 p

Förklaring:
Vid klass I-III ska ekipaget ha tilldelats en snittpoäng om minst 75 % i samtliga tre bedömningskategorier (minst
7,5 poäng i snitt av domarna i var och en av de tre kategorierna)

Utställning
BIR
BIM
BH/BT 2
BH/BT 3
BH/BT 4
Förklaring:
BIR = Bäst i rasen
BIM = Bäst i motsatt kön
BH = Bästa hane
BT = Bästa tik
CK = Certifikatkvalitet
EXC = Excellent
VG = Very Good

15 p
13 p
11 p
10 p
9p

CK
EXC
VG

8p
6p
2p

Poängberäkning från Klubbmästerskap samt Clubshow och Openshows:
KM Jakt
Vid godkänt resultat
Klubbmästare och 1:a
2:a
3:a
4:a
5:a och nedåt

Vid icke godkänt
resultat
20 p
18 p
15 p
13 p
12 p

35 p
33 p
30 p
28 p
27 p

Förklaring:
KM i jakt går som ett officiellt Nybörjarprov B. Klubbmästare kan utses även om ingen hund inte har fått
godkänt resultat.
Får hunden godkänt resultat och placeras 1-4 får den poäng ”vid godkänt resultat”.
Blir hunden inte godkänd på det officiella provet men klarar kriterierna för KM får hunden poäng ”vid icke
godkänt resultat”.
Hund som får godkänt resultat men inte blir placerad får 27 poäng.
Hund som inte får godkänt resultat och inte blir placerad får 12 poäng för att den kommit till start.

KM Viltspår
Klubbmästare och 1:a placering
2:a placering
3:e placering
Deltagit

Ordinarie viltspårspoäng
15 p
Beroende på prissättning
Beroende på prissättning
Beroende på prissättning

KM-poäng
+ 10 p
+5p
+3p
+2p

Förklaring:
KM i viltspår går som officiellt prov.
Placerade hundar 1-3 får poäng för officiellt prov (ordinarie viltspårspoäng) beroende på prissättning
(prissättning: 1:a pris 15 p, 2:a pris 10 p, 3:e pris 7 p)plus KM-poäng.
Hund som får ett 1:a-3:e pris men inte blir placerad får poäng, beroende på prissättning, samt poäng för att ha
deltagit (KM-poäng).

KM Agility
Klubbmästare och 1:a
2:a
3:a

12 p
8p
5p

Förklaring:
KM i agility är en inofficiell tävling.

KM Lydnad
Klubbmästare och 1:a
2:a
3:a

12 p
8p
5p

Förklaring:
KM i lydnad är en inofficiell tävling.

KM Rallylydnad
Klubbmästare och 1:a
2:a
3:a
Förklaring:
KM i rallylydnad är en inofficiell tävling.

9p
7p
5p

Clubshow
BIS 1
BIS 2
HP

10 p
9p
5p

Förklaring:
Clubshow är en inofficiell utställning för Welsh Springer Spaniel. HP motsvarar CK på officiell utställning. Best In
Show 1 (BIS 1) och Best In Show 2 (BIS 2) motsvarar BIR och BIM på officiell utställning, där bästa hane och tik
tävlar mot varandra. BIS 1 och 2 utses i följande klasser: Best in Show, valpklass 1, valpklass 2, junior, unghund,
jaktmeriterad hund, veteran och senior.

Openshow
BIS 1
BIS 2
HP

5p
4p
2p

Förklaring:
Openshow är en inofficiell utställning för Welsh Springer Spaniel. HP motsvarar CK på officiell utställning. Best
In Show 1 (BIS 1) och Best In Show 2 (BIS 2) motsvarar BIR och BIM på officiell utställning, där bästa hane och tik
tävlar mot varandra. BIS 1 och 2 utses i följande klasser: Best in Show, valpklass 1, valpklass 2, junior, unghund,
jaktmeriterad hund, veteran och senior.

