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D.11 Tävlingsbok
1 BESTYRKANDE AV TÄVLINGSBOKEN
Tävlingsboken består av två element - resultatboken och det bestyrkta mätningsintyget.
Bestyrkandet av hundens tävlingsbok inleds senast på hundens första officiella tävling. En
agilitydomare bestyrker resultatboken. För att en hunds resultatbok skall kunna bestyrkas bör
hunden uppfylla kraven för tävlingsbehörigheten (se “Direktiv för granskning av
tävlingsbehörigheten). Agilitydomaren granskar de på förhand i tävlingsboken ifyllda uppgifterna:
registeruppgifter, officiella namnet samt identifikationsmärkningen. Gällande kortsvansad hund
antecknas om det är frågan om att hunden har naturlig stubbsvans eller är naturligt kortsvansad
(anteckningsförfarande “TÖ” eller “LU”).
Agilitydomaren mäter hunden utgående från direktivet D.10 “Direktiv för bestämmandet av
storleksklassen”.

2 IFYLLANDET AV RESULTATBOKEN
2.1 Resultaten som antecknas i resultatboken
I resultatboken antecknas förutom uppgifterna på hunden:
● samtliga resultat från värdetävlingar och internationella mästerskapstävlingar (FM-tävlingar,
landslagets uttagningstävlingar, landskamper, Nordiska mästerskapstävlingarna,
världsmästerskapstävlingarna) ,
● betydelsefulla resultat i nationella och internationella tävlingar samt
● vinstresultat i distriktsmästerskapstävlingar samt vid behov anteckningar som klargör
resultatet.
Betydelsefulla resultat är resultat som krävs för byte av nivåklass och alla nollresultat (0,00).
I resultatboken skall i samband med resultatet antecknas tävlingsort, datum, domarens namn,
tävlingsformen i vilken resultatet uppnåtts samt alla resultat som berättigar till och kräver klassbyte
och certifikat samt dessutom uppgift om resultat som berättigar till championat för hunden.
Resultatbokens anteckningar görs utgående från direktiven i “D.11 Direktiv för anteckningar i
resultatboken”.
Resultat i lagtävling antecknas inte i den enskilda hundens tävlingsbok. Det kan bestämmas om en
egen resultatbok åt laget i vilken laget samlar lagets resultat.
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2.1 Rättigheten att anteckna i resultatboken
Ansvariga provfunktionären bestyrker resultatbokens anteckningar utgående från det av domaren
bestyrkta tävlingsprotokollet. Ansvariga provfunktionären kompletterar också anteckningarna om
certifikat på resultatbokens sista sida.
Föraren själv har inte rätt att i tävlingsboken göra några ändringar eller tillägg. Ifall att det i
tävlingsboken gjorts anteckningar som inte hör dit bör föraren på egen bekostnad införskaffa en ny
tävlingsbok samt låta en agilitydomare bestyrka den nya boken.
Ifall det i resultatboken fattas betydelsefulla resultat (se punkt 2.1) bör hundens ägare uppvisa
resultaten (bedömningsblankett eller resultat från tillförlitlig databas) för domaren eller ansvariga
provfunktionären. Efter att domaren eller ansvariga provfunktionären noterat resultaten kan dessa
läggas till i resultatboken. Ett resultat som fattas kan dock inte antecknas ifall det efter det
ifrågavarande resultatet har antecknats andra resultat i resultatboken. Resultaten i resultatboken
skall vara i kronologisk ordning.
Ifall en felaktig uppgift läggs till eller ändras i resultatboken bör man samtidigt granska om
motsvarande fel också finns i FIAGIs system. Ifall så är fallet skall, för att korrigera uppgiften ett
meddelande om ändringen innehållande behövliga uppgifter sändas per epost till FIAGIs kansli.
I resultatboken kan inte sådana resultat antecknas som inte syns i tillförlitlig databas eller som är
delvis bristfälliga. Ansvaret för korrigeringen av resultaten ligger hos ifrågavarande tävlingsarrangör
enligt punkt 2 i direktivet “D.4 Direktiv för sändandet av resultaten i agilitytävlingar”.

2.3 Betydelsefulla resultat som uppnåtts utomlands
Betydelsefulla resultat som ekipaget uppnåt utomlands i officiella tävlingar som arrangerats av
kennelorganisation godkänd av FCI kan antecknas ifall tävlingens arrangör eller domare bestyrker
resultaten (tävlingsplats, tävlingens tidpunkt, förare, tävlingsklass, banfel, tid, resultat) i
resultatboken. Dessutom bör föraren vid behov kunna ge noggrannare uppgifter om
tävlingsevenemanget och en utredning om tävlingsklassens motsvarighet till klasserna som ordnas i
hemlandet.

2.4 Utländska hundar
Gällande utländsk hund görs anteckningarna i tävlingsboken utgående från den praxis som följs i
landet som ekipaget representerar.
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3 FLYTTANDE NERÅT OCH UPPÅT I NIVÅKLASSEN
3.1 Flyttande uppåt i nivåklassen
När hunden uppnår ett resultat som tillåter eller kräver att hunden byter klass uppåt görs
anteckningen om rätten att flytta till nästa nivåklass i samband med resultatet i resultatboken enligt
följande:
- berättigat flyttande (OIVA - “rätt att byta”), föraren har skyldighet att i samband med första
tävlingen i den högre nivåklassen be ansvariga provfunktionären anteckna uppgiften om
flyttandet till högre nivåklassen i resultatboken.
- förpliktat flyttande (PAVA - “tvingad att byta”), ansvariga provfunktionären antecknar
uppgiften om flyttandet till högre nivåklassen i resultatboken.
Anteckningarna i resultatboken görs i enlighet med direktivet “D.11 Direktiv för anteckningar i
resultatboken”.

3.1 Flyttande neråt i nivåklassen
När hunden flyttar till en lägre nivåklass har hundens föraren skyldighet att i samband med första
tävlingen i den lägre nivåklassen be ansvariga provfunktionären anteckna uppgiften om flyttandet i
resultatboken.
Anteckningarna i resultatboken görs i enlighet med direktivet “D.11 Direktiv för anteckningar i
resultatboken”.

4 GLÖMMANDE AV RESULTATBOKEN
Ifall föraren har glömt att ta med tävlingsboken till tävlingsplatsen kan ekipaget delta i tävlingen ifall
hundens storleks- och nivåklass kan bekräftas i FIAGIs resultatdatabas, Kennelklubbens avelsdatabas
eller i annan motsvarande tillförlitlig källa. Ifall hundens förare inte kan bestyrka hundens storleksoch nivåklass på tävlingsplatsen kan hunden inte delta i tävlingen.
Ifall ekipaget uppnår ett betydelsefullt resultat som bör antecknas i resultatboken kan domaren eller
ansvariga provfunktionären bestyrka resultatet som fattas i enlighet med punkt 2.2 och “D.11
Direktiv för anteckningar i resultatboken”.

5 BORTTAPPANDE AV TÄVLINGSBOKEN
Ifall mätningsintyget tappas bort bör föraren be om ett nytt mätningsintyg från FIAGI. Sändandet av
en kopia av mätningsintyget är avgiftsbelagt. Storleken på avgiften och direktiv om förfaringssättet
finns omnämnda på FIAGIs hemsidor.

SIDA 3/4

Finska Agilityförbundet rf.

REGEL D.11

Styrelsen godkänt 19.12.2020

D.11 TÄVLINGSBOK

I kraft från 1.1.2020

Ifall resultatboken tappas bort kan föraren be om intyg från FIAGI. I begäran skall framgå:
- hundens namn,
- registernummer
- nivåklass
- lista på betydelsefulla resultat (t.ex. resultat som berättigar till klassbyte, championat eller
rätt att delta i värdetävling) och tävlingarna där de har uppnåtts.
Vid behov har FIAGI i samband med begäran om utlåtandet möjlighet att be om en tilläggsutredning
av föraren. Med utlåtandet som grund bestyrker agilitydomaren den nya resultatboken.

6 ÄNDRINGAR I REGELN OM TÄVLINGSBOKEN
Ändringarna i direktivet bestyrks av FIAGIs styrelse.
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