Svenskt mästerskap (SM) i Lydnad 2019
Klasser
SM arrangeras i klass 3.

Villkor för deltagande
För deltagande i SM krävs medlemskap i klubb inom SKK-organisationen.

Anmälan och avgifter
Vid deltagande i tävling om svenskt mästerskap ska anmälan vara SBK tillhanda senast 60 dagar
före tävlingsdagen, det vill säga senast 2019-04-07. Anmälan och betalning sker via SBK Tävling
(endast Dibs-betalning). Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda vid anmälningstidens
utgång.
Erlagd avgift återbetalas, samtidigt med återbudsbrevet om utlyst tävling inställs, eller vid bestyrkt
hinder för deltagande av orsak, varöver anmälaren inte råder (bestyrks av veterinär, läkare eller
styrelsefunktionär inom den egna klubben). För att avgift ska återbetalas måste dock återbud
lämnas före tävlingsdagen samt ska intyg av orsaken vara arrangören tillhanda senast 14 dagar
efter tävlingen. Arrangören ska därvid återbetala avgiften senast en månad efter tävlingen.
Löptikar får delta men sist. Det är även tillåtet att tävla med två hundar.

Genomförande
SM arrangeras av SBK. Berättigad att anmäla är svenskägd hund som under
kvalificeringsperioden (omfattar tiden från anmälningstidens utgång för föregående års SM till
anmälningstidens utgång för innevarande års SM) erhållit minst tre förstapris i klass 3.
Kvalificeringsperioden är från och med 2018-06-25 till och med 2019-04-07.
SM arrangeras under 4 dagar. Kvaltävlingen genomförs så att arrangören fördelar momenten
mellan domarlagen. Startordningen i kvaltävlingen fastställs genom lottning vid tävlingarnas
början och i närvaro av de tävlande.
Under tävlingarna kommer domarna att notera sina betyg samt motivering till betygsavdrag.
Till finalen går hundar med placeringssiffra 1-20 i kvaltävlingen.
I finalen lottas startordningen.
Den slutliga placeringen avgörs av finaldagens poäng.
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I finalen gäller följande:
•

Två domare, av åtta, dömer gruppmomenten.

•

De övriga sex domarna dömer övriga moment och av deras betyg tar man bort det högsta
och det lägsta och tar fram ett snittbetyg från de återstående fyra betygen.

Antal deltagare

Till kvaltävlingen finns 70 platser. Dock ska senaste svenska mästare i lydnad beredas tillfälle att
delta. Utöver dessa äger svensk ungdomsmästare i lydnad klass 3 rätt att delta i närmast följande
SM. Vid fler än 70 anmälda till kvaltävlingarna tas hänsyn till under angiven period uppnådda
kvalificeringsresultat.
Utöver de platser som beskrivs under punkten ovan, erbjuds även 10 platser för de som ligger på
plats 1-10 på rankinglistan vid kvalperiodens slut.
Antalet deltagare på SM blir alltså 81 stycken totalt.
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