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Uttagningsregler
Kvalificering
Varje lokalavdelning erbjuds att komma till start med en hund. Detta för att så många som
möjligt ska ges chansen att kvalificera sig. Uttagningen sker baserat på föregående års
resultat. Totalt 14 hundar kan delta i provet.
Hundar tas ut av respektive LA. Hund bör ha startat minst två gånger med förstaprisdrev på
klövvilt som resultat. En av starterna bör ha varit inom egen lokalavdelning. Ett av prisdreven
kan vara taget i Ukl.

Drevdjur
Klövvilt så som det är definierat i Drevprovsreglerna

Arrangemang
Varje region får ansvaret att vart 3:e år arrangera provet. Regionen bestämmer inom sig
vilken/vilka av regionens LA som ska ha huvudansvaret.
I arrangemanget tävlande Lokalavdelningar sänder ett hundekipage plus en domare, detta för
att underlätta för arrangerande LA.

TÄVLINGSREGLER
Fullmäktige
Svenska Beagleklubbens centralstyrelse utser genom delegering till Jaktprovskommittén
fullmäktige till SM.

Provform
Klövvilt-SM avgörs som ett endagsprov, Öppen klass.

Poängberäkning för SM.
Egenskapspoäng enligt drevprovsreglerna. Utöver detta delas det ut SM-poäng enligt
följande.

SM-poäng.
1:a pris klövvilt
2:a pris klövvilt
3:a pris klövvilt

30 SM poäng
15 SM poäng
9 SM poäng

1

Svenska Beagleklubbens Uttagnings- och Tävlingsregler
Klövvilts-SM
Maj 2018
Drevtid på klövvilt mellan 1 och 44 minuter, ger 0,2 SM poäng /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 SM-poäng.
Drevtid på klövvilt mellan 3:e och 2:a pris, 46-59 minuter ger 0,4 SMpoäng/minut.
Drevtid på klövvilt mellan 2:a och 1:a pris, 61-89 minuter ger 0,5 SM poäng/minut.
Drevtid över 90 minuter ger inga extrapoäng.
I de fall hundföraren väljer att erövra 1:a pris genom att slå samman två 60 min drev enligt
kap 5.4.2 i Drevprovsreglerna maximeras SM-poängen till 30 poäng för dessa två drev. OBS!
Inga extra SM-poäng kan tillgodoräknas för drevtider utöver 60 min/drev vid denna typ av
sammanslagning av drevtider.
Eftersom drevprovsreglerna föreskriver att prov skall avbrytas då två 1:a pris erövrats
MAXIMERAS SM-poängen till 60 poäng, oavsett om hunden under provdagen gjort så
många drev som varit värda SM-poäng att summan blivit större än 60 SM-poäng.

SLUTPOÄNG
SM-poängen och Egenskapspoängen läggs sedan ihop till en Slutpoäng enligt följande:
SM-poäng enligt ovanstående beskrivning + Egenskapspoäng.
Vid lika Slutpoäng vinner hund med högsta poäng enligt följande rangordning:
 Högst Egenskapspoäng.
 Högst poäng i moment 8, Samarbete.
 Högst poäng i moment 6, Skall/Hörbarhet
 Högst Skallfrekvens
 Yngsta hunden

RÄV ELLER HARE.
Prisdrev på RÄV eller HARE redovisas i vanlig ordning på drevprovsprotokollet som
officiell merit. Dreven har dock inget värde i SM-tävlingen. Vid dessa tillfällen skall två
protokoll skrivas, ett ordinarie och ett SM-protokoll. I SM-protokollet skall bortses från allt
som hör ihop med det aktuella räv- eller hardrevet.
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