Hei alle konkurrerende prikkefolk.
Vi vil minne dere på at vi hvert år, kårer mestvinnende dalmatinere innenfor forskjellige
aktiviteter/grener. Vi oppfordrer dere til å sende inn resultater dere har fått, når dere har
konkurrert. Send gjerne med bilder også. Det eneste vi «krever» er at det skal være offisielle
konkurranser. Alle resultater sendes til silje.paulsen@gmail.com.
Vi oppfordrer alle til å sende inn fortløpende, for å kunne legge dette inn på vår webside.
Kanskje vi kan få til en litt mer levende liste gjennom hele året på websiden. Nedenfor
finner dere reglene for utregning av mestvinnende i de forskjellige aktivitetene/grenene.
Regler for Mestvinnende i Agility:





Tre beste poengsummer er tellende
Ved poenglikhet ved årets slutt tas et fjerde resultat med for å kunne kåre en vinner
Det gis ikke poeng ved DISK, selv om en kommer inn blant de 30 beste.
Det gis poeng både for oppnådd premiegrad (antall feilpoeng) og for plassering i
klassen, disse legges sammen til en sum (for eksempel 5 feilpoeng og nummer 10 i
klassen gir en tellende poengsum på 46 poeng)

Premiegrad
0 feil
0,1 - 5,99
6,0 -10,99
11,0 -15,99
16,0 - 20,99
21,0 - 26,0

30 poeng
25 poeng
20 poeng
15 poeng
10 poeng
5 poeng

Plassering
1.plass
2.plass
3.plass
4.plass
5.plass
6.plass
7.plass
8.plass
9.plass
Osv. til og med 30.plass

30 poeng
29 poeng
28 poeng
27 poeng
26 poeng
25 poeng
24 poeng
23 poeng
22 poeng

Regler for Mestvinnende i LP.




Det skal være offisielle konkurranser.
De tre resultatene med høyest poengsum er tellende uansett klasse.
For klasse 1 og 2 deles poengsummene på 20,
for klasse 3 og elite på 32 (pga antall øvelser).

Deretter ganges de opp på følgende måte:
Klasse 1 med 1,0
klasse 2 med 1,1
klasse 3 med 1,3
klasse Elite med 1,4
Resultatet legges så sammen.

Regler for Mestvinnende i Rally lydighet




Dobbeltstevne teller som 2 stevner.
Det er kun offisielle stevner som teller.
De 3 beste resultatene blir regnet ut etter følgende tabell og lagt sammen.
Klasse I : poengsum x 1,00 : 3
Klasse II : poengsum x 1,05 : 3
Klasse III : poengsum x 1,10 : 3
Klasse Elite : poengsum x 1,15 : 3

Regler for Mestvinnende i FS - freestyle og HTM - heelwork to music



Det er kun offisielle stevner som teller.
De 3 beste resultatene i FS og HTM blir regnet ut etter følgende tabell og lagt
sammen.
Klasse I : poengsum x 1,00 : 3
Klasse II : poengsum x 1,05 : 3
Klasse III : poengsum x 1,10 : 3
Klasse elite : poengsum x 1,15 : 3

