REV April 2020

Regler för Årets Bästa hundar på Hare, Klöv, Räv
och Allround
Alla svenskägda beaglar med pris stambokförda i Sverige äger rätt att tävla
om priset.
Proven poängsätts enligt följande regler:
A. För hundar som startat i Öppen klass eller vid Int. Prov beräknas
Poäng enligt:

PRISPOÄNG:
1:a pris
2:a pris
3:a pris

30 prispoäng
15 prispoäng
9 prispoäng

Drevtid mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 prispoäng /minut under
följande förutsättningar:
Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat
20 min ges poäng på total drevtid mellan 1 och 44
minuter.
Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 44
minuter ger poäng.
Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4
prispoäng/minut.
Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5
prispoäng/minut
Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.

SLUTPOÄNG
Prispoängen och Egenskapspoängen läggs ihop.

B. För hundar som startat i Unghundsklass beräknas Poäng enligt:

PRISPOÄNG:
1:a pris
2:a pris
3:a pris

30 prispoäng
15 prispoäng
9 prispoäng

Drevtid mellan 1 och 29 minuter, ger 0,3 prispoäng /minut under
följande förutsättningar:
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Då inget prisdrev finns i botten: Då Drevtid passerat
20 min ges poäng på total drevtid mellan 1 och 29
minuter.
Då prisdrev finns i botten: Drevtid mellan 1 och 29
minuter ger poäng.
Drevtid mellan 3:e och 2:a pris, 31-44 minuter ger 0,4
prispoäng/minut.
Drevtid mellan 2:a och 1:a pris, 46-59 minuter ger 1
prispoäng/minut
Drevtid över 60 minuter ger inga extrapoäng.

SLUTPOÄNG
Prispoängen och Egenskapspoängen läggs ihop.
- Provresultaten läggs in på de olika listorna (hare, klöv,
räv, allround) beroende på vad hunden presterar på
varje enskilt prov.
- ENBART ETT 1:a pris FRÅN UNGHUNDSKLASS
RÄKNAS IN.

Hare-, Klöv-, Räv- och Allroundlistorna
- Minst 3 starter under jaktprovsåret krävs för att komma
in på listorna.
- Summan av Slutpoängen för de tre (3) bästa proven
beräknas.
- För respektive lista räknas bara de starter där hunden
under dagen enbart tagit pris på djurslag för aktuell lista.
- För Allroundlistan gäller att hunden under provsäsong drivit
olika djurslag till pris. Sammanräkning av poäng sker utan
kvotering.
- För Klöv-listan gäller dessutom att bara de starter där
hunden bedömts som ”Lämplig Råhund” räknas
- De 10 högst placerade ekipagen på respektive lista publiceras
på hemsida och i tidningen Beagle.

