Årets vinstrikaste schipperke – utställning 2011-01-01
Schipperke Ringen beräknar vinstrikaste schipperke enligt nedanstående regler sedan 2011-01-01.
10 st hanhundar och 10 st tikar placeras efter uppnådda poäng.
De fem bästa utställningsresultaten räknas.
Har du frågor om uträkning eller resultat så kontakta klubben: schipperkeringen@gmail.com
Regler för tio-i-topp räkningen:
BIR – 10 poäng + slagna hundar (hanar och tikar)
BIM - 7 poäng + slagna i sitt kön Deltagande hundar
BH2/BT2 – 5 poäng + slagna i sitt kön. ” ”
BH3/BT3 – 3 poäng + slagna i sitt kön. ” ”
BH4/BT4 – 2 poäng + slagna i sitt kön. ” ”
Poäng beräknas genom att slå ihop de 5 bästa resultaten.
Vid årets slut så redovisas de hundar som är topp 10 i varje kön.
Tillvägagångssätt:
Exempel
En utställning med 20 deltagande hundar. Hundarna benämns T för tik och H för hane samt A, B, C
etc. Det är 11 tikar och 9 hanar.
Resultatet på utställningen blir följande:
BIR – TA (tik A) – 29 poäng. BIM – HA (hane A) – 15 poäng.
BT2 – TB = 14 poäng
BT3 – TC = 11 poäng
BT4 – TD = 9 poäng
BH2 – HB = 12 poäng
BH3 – HC = 9 poäng
BH4 – HD = 7 poäng
Uträkningen görs så här:
Tikarna:
TA: BIR ger 10 poäng, antal deltagande hundar i utställningen är 20 vilket gör att TA har slagit 19
hundar som ger 19 poäng. Summan blir då 10+19=29 poäng.
TB: BT2 ger 5 poäng, deltagande tikar var 11 st och TB har slagit 9 av dessa (11 minus TA och TB)
vilket ger 9 poäng. Summa 5+9= 14 poäng.
TC: BT3 ger 3 poäng och har slagit 8 tikar. 3+8=11 poäng.
TD: BT4 ger 2 poäng och har slagit 7 tikar. 2+7=9 poäng.
Hanarna:
HA: BIM ger 7 poäng, antal deltagande hanar är 9 st och HA har då slagit 8 st vilket 8 poäng. Summa
7+8= 15 poäng.
HB: BH2 ger 5 poäng och HB har slagit 7 hanar som ger 7 poäng. Summa 5+7= 12 poäng.
HC: BH3 ger 3 poäng och har slagit 6 hanar som ger 6 poäng. Summa 3+6=9 poäng.
HD: BH4 ger 2 poäng och har slagit 5 hanar. Summa 2+5=7 poäng.
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