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D.11 DIREKTIV RESULTATBOKENS ANTECKNINGAR

D.11 Direktiv, resultatbokens anteckningar
Det här direktivet för anteckningar grundar sig på reglerna “A Tävlingsregel”, “B Gren- och
bedömningsdirektiv”, D.12 Regler för byte av nivåklass” samt “D11 Tävlingsbok”, och ger exempel på
lämpliga sätt att anteckna.

1 ANTECKNANDE AV BETYDELSEFULLA RESULTAT
Betydelsefulla resultat antecknas i i resultatboken i enlighet med D.11 “Tävlingsbok”- regeln enligt
följande:

Klass 1
I klass 1 är betydelsefulla resultat nollresultat (0,00)
I resultatbokens spalt för övrig information antecknas förkortningar enligt tabellen:
Resultat som berättigar till klassbyte

LUVA

Rätt att byta klass

OIVA

Tvingad att byta klass

PAVA

Praxis för antecknande av LUVA
● LUVA/OIVA/PAVA-nollans “ordningsnummer” antecknas i resultatboken för att bestyrka hur
mångte nollresultatet för ekipaget det var som berättigar till klassbyte. Till exempel LUVA1,
LUVA2, OIVA3, OIVA4 o.s.v. tills hunden får sin sista nolla i ifrågavarande nivåklass (PAVA).
Avsikten med numreringen är att underlätta uppföljningen av resultaten. Det egentliga
uppflyttandet i nivåklass sker enligt flyttningsregeln.
● Tävlingsbokens gamla resultat behöver inte numreras, dvs ett första nollresultat enligt nya
reglerna kan vara t.ex. “OIVA3”.
● Eftersom antalet LUVA-resultat som uppnåtts på hoppbana är begränsade (minst två
LUVA-resultat skall vara från agilitybana) skall man inte anteckna flera än 6 stycken
“ordningsnummer” på LUVA för hoppnollor. Antalet nollresultat från hoppbana som
överstiger detta antecknas endast som nollresultat (ingen LUVA-anteckning). Dessa
antecknas inte heller som LUVA-resultat i protokollet.
● I protokollen används enbart anteckningarna LUVA/OIVA/PAVA, utan ordningsnummer.
Regel om flyttande:
I agilityns klass 1 skall man uppnå ett nollresultat (0,00) som berättigar till klassbyte dömt av minst
två olika agilitydomare. Av resultaten som beaktas vid klassbyte skall minst två vara från agilitybana.
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Klass 2
I klass 2 är betydelsefulla resultat nollresultat (0,00)
Resultat för klassbyte delas i klass 2 ut utgående från deltagarantalet i tabellen. I resultatbokens
anteckningar tillämpar man i övrigt samma anteckningar som i klass 1.
Deltagarantal
Nollresultat (0,00) som berättigar till klassbyte
1-5
högst till segraren
6-10
högst 2 bästa hundarna
11-15
högst 3 bästa hundarna
16-20
högst 4 bästa hundarna
21 högst 5 bästa hundarna
Regel om flyttande:
I agilityns klass 2 skall man uppnå ett nollresultat (0,00) som berättigar till klassbyte enligt vidstående
tabell. Av resultaten som beaktas vid klassbyte skall minst två vara från agilitybana.

Klass 3
Hundens resultat (klass 3)
Agilitycertifikat
Hoppcertifikat
Resultat som berättigar till FI AVA
Resultat som berättigar till FI
AVA-H

Anteckning på
resultatbokens resultatrad
CERT-A
CERT-H
FI AVA rättighet
FI AVA-H rättighet

Anteckning på resultatbokens sista
sidor (modelltext)
1. cert-A 17.6.2015 Herrala
1.cert-H 30.3.2017 Mujunen
3.cert-A 17.6.2017 Heino -> FI AVA
3.cert-H 1.5.2018 Virta -> FI AVA-H

Grunderna för utdelningen av cerifikat
Antalet deltagare
Överflyttningen av certifikatet
1 - 19
Endast segraren kan få certifikat
20 - 29
Certifikatet överflyttas till den, på högst andra plats placerade hunden.
30 - 39
Certifikatet överflyttas till den, på högst tredje plats placerade hunden.
40 - 49
Certifikatet överflyttas till den, på högst fjärde plats placerade hunden.
50 eller flera
Certifikatet överflyttas till den, på högst femte plats placerade hunden.

2 INFORMATIONEN OM FLYTTANDET TILL NY NIVÅKLASS
När hunden flyttar till en högre/lägre nivåklass antecknar ansvariga provfunktionären i resultatboken
uppgiften om flyttandet enligt tabellen.
Hundens klass

Anteckning i tävlingsboken

1 → klass 2

”Hunden flyttat till klass 2 ”
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2 → klass 3

”Hunden flyttat till klass 3 ”

3 → klass 2

”Hunden flyttat till klass 2 ”

2 → klass 1

”Hunden flyttat till klass 1 ”

3 → klass 1

”Hunden flyttat till klass 1 ”

3 EXEMPEL FRÅN TÄVLINGSBOK

4 ÄNDRINGAR I DIREKTIVET FÖR ANTECKNINGARNA I RESULTATBOKEN
Ändringarna i direktivet bestyrks av FIAGI:s styrelse.
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