Till
FRK:s Fullmäktige

Proposition nr 1
Regler och riktlinjer Flatmästerskapet
Bakgrund
Regler och riktlinjer låg som proposition vid 2015 års fullmäktigemöte och avslogs med
anledning av några punkter som man önskade förtydligande av i texten.
Förslag med förtydligande på önskade punkter.
Flatmästerskapet är ett rasmästerskap som kan samla runt 400 startande hundar.
Flatmästerskapet anordnas av Flatcoated retrieverklubbens sektioner enligt en fastställd
ordning som finns på Frk/Hs:s hemsida. Flatmästerskapet ska arrangeras som ett
workingtest. SSRK:s regler och RoA för wt bör följas så långt det är möjligt gällande
stationernas uppläggning, t ex skyttars placering, apporteringsavstånd, etc.
Stationer.
Under Flatmästerskapet bör man sträva efter att alla får starta på5 stationer. Antal
stationer i grundomgången kan minskas till 3 st. om deltagarantalet är stort. Alla ekipage
får då starta på minst 3 stationer. Om ekipaget har tilldelats 0 poäng på en eller flera av
dessa går man inte vidare till station 4. Med 0 poäng på station 4 får man inte starta på
station 5. Väljer man att ha 5 stationer för samtliga, kan en station vara en s.k.
dubbelstation. Alltså 3 st. 20 poängs-stationer plus en där man kan få 40 poäng.
Domare.
Flatmästerskapet är en inofficiell tävling. Domarna behöver därför inte vara
auktoriserade, men man bör så långt det är möjligt bjuda in sådana domare. Övriga
domare ska ha gedigen erfarenhet av retrievern som jakthund, samt själva meriterat
hundar till högsta klassen på WT, plus antingen på A- eller B-prov. Alla domare skall
tidigare ha dömt samtliga klasser på wt. Självklart ska alla domare vara medlemmar i
SSRK eller liknande utländsk klubb.
Vilt.
Vilt kan användas men det är upp till arrangerande sektion att bestämma. Om man väljer
att ha vilt så bör man sträva efter att ha det redan i grundomgången på endast en station.
Viltstationen kan t ex läggas som sista station, allt för att säkerhetsställa att hundar som

går till final bevisligen spontant tar vilt.
Man kan som arrangör även välja att endast ha vilt i vissa klasser, förslagsvis i
unghundsklass och nybörjarklass.
Klassindelning.
Flatmästerskapets klasser styrs av resultat på B-prov. Den klass man är berättigad till
start i på B-prov, ärden klass man startar i på Flatmästerskapet. Utöver klasserna på Bprov, finns på Flatmästerskapet ytterligare två klasser, unghunds- och veteranklass.
Vilken klass man ska starta i finns beskrivet nedan.
Unghundsklass. För hundar som första tävlingsdagen uppnått 9 månaders ålder men
inteär äldre 24 månader. Oavsett meriter på B-prov.
Nybörjarklass. För hundar mellan 24 månader till 9 år som inte erhållit 1:a pris på
nybörjarklass B-prov. Hund som erhållit ett 1:a pris på B-prov får dock starta i klassen
samma år som priset är taget.
Öppenklass. För hundar som erhållit 1:a pris i nybörjarklass på B-prov och som inte
tidigare erhållit två 1:a pris i öppenklass på B-prov. Hunden får ej ha fyllt 9 år första
tävlingsdagen.
Elitklass. För hundar som erhållit två 1:a pris i öppenklass på B-prov.
Veteranklass. För hundar som första tävlingsdagen fyllt eller fyller9 år.
Hund över 9 år som har meriter för start i elitklass, får starta där om föraren hellre väljer
det.
Hundar får endast starta i 1 klass/mästerskap.
Finaler
Finaler ska anordnas i öppenklass och elitklass. Arrangören avgör om man vill ha finaler
i övriga klasser. Arrangören avgör hur många ekipage som tas ut till final, och om en
eventuell semifinal ska föregå finalen. Ett ekipage med 0 poäng på en station
igrundomgången kan aldrig delta i en semifinal eller final.
Finaler kan till exempel anordnas som en walk-up eller en drive. Antal apporter per hund
bestäms av arrangören.
Vid finaler ska grundomgångens poäng räknas med, alltså inga stängda böcker. Vid
likaställning mellan hundar efter grundomgång och final placeras den hund med högst
poäng i finalen före den andre. Ett ekipage som tilldelas noll poäng i finalen kan inte
placeras före ett ekipage med poäng i finalen, även om totalpoängen för den nollade
hunden är högre.
Begränsning.
Antalet tävlande hundar på Flatmästerskapet bör vara obegränsat. Dock beroende på
sektionernas möjlighet att ordna provmarker och logi kan en begränsning av antalet
tävlande bli nödvändig. Arrangören kan då begränsa antalet tävlande i nybörjarklass och
öppenklass till max 75 tävlande per klass. Antalet tävlande i unghundsklass, elitklass och
veteranklass ska vara obegränsade. Eventuell begränsning av antal tävlande ska framgå
av informationen av mästerskapet.

Väljer arrangören att begränsa nybörjarklassen ska detta ske genom att de ekipage som
tidigare erhållit pris på officiellt B-prov prioriteras framför dem som ännu inte erhållit
pris.
Väljer man att begränsa öppenklassen ska detta ske genom att de ekipage som tidigare
erhållit pris i öppenklass på officiellt B-prov prioriteras framför de som ännu inte erhållit
pris i klassen.

Styrelsen för Flatcoated retrieverklubben

