ÅRETS ARBETANDE AST
Tävlingskommittén har hand om poängberäkningen i arbetande listorna, utvalda
ur styrelsen kontrollräknar alltid poängberäkningen.
För att delta på årslistorna ansvarar du för att skicka in ditt intresse. Efter årets
första resultat mejlar du till tavling@astklubben.se.
Uppge följande i ditt mejl: Ditt namn, medlemsnummer, hundens namn, hundens
registreringsnummer, resultat och att ni vill vara med på årslistan. Därefter
kommer listan att uppdateras löpande under året. Resultat kommer att hämtas
ifrån SKK hunddata. Du kan välja att inte synas på löpandelistan under året och
ändå vara med på årslistan, uppge i mejlet att du ej vill vara synlig i löpande
listan.
Endast officiella resultat räknas genomförda mellan 1 januari och 31 december.
Resultat registrerade i SKK hunddata efter 15 januari efterföljande år tas ej med i
listan, även om resultatet avser föregående år, dvs. för 2018 års lista tas resultat
registrerade efter 15 januari 2019 ej med.
Observera: För bekräftelse om officiell Ataxi status krävs en kopia på intyget för
hunden själv eller från båda föräldradjuren, skicka intyget i ditt första mejl för att
tillgodoräkna dig grundpoäng för ataxi.
Om hundens ägare ej är synlig på SKK hunddata ska även ägarbevis skickas med i
mejlet. Detta ska skickas med i ditt första mejl där du uppger att du vill vara med
på listan, det ska ha inkommit senast 31 december det år listan avser, om det inte
har inkommit före 31 december det år listan avser kan grundpoäng för ataxi ej
räknas med. Resultat som rapporteras efter den 1 januari tas inte med i
resultatredovisningen eller sammanräkningen.

STATUTER FÖR ÅRETS GREN-AST








Förare och hundens ägare skall vara medlem i American Staffordshire
Terrierklubben – Sverige vid samtliga tävlingstillfällen som är
poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för årets
gren-AST.
Poäng samlas för varje år, dvs. alla startar från noll.
Meriterna räknas från 1 januari till 31 december och pris utdelas i samband
med årsmötet.
Endast officiella prov räknas.
Max 5 resultat räknas/år
Det är individuella resultat som räknas, inte t.ex. lagresultat.

Uträkning
-

Den som har högst listpoäng inklusive grundpoäng och startpoäng i
max 5 tävlingar
Vid samma poäng räknas snitt ut: antal listpoäng antal tävlingar
Vid samma poäng och snitt är det den med minst antal starter som
vinner

OBS: Se statuter för årets Rallylydnads-AST och för årets Agility-AST
STATUTER FÖR ÅRETS ALLROUND-AST








Förare och hundens ägare skall vara medlem i American Staffordshire
Terrierklubben – Sverige vid samtliga tävlingstillfällen som är
poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för årets
allround-AST.
Meriterna räknas från 1 januari till 31 december och pris utdelas i samband
med årsmötet.
Resultaten får räknas från följande officiella tävlingar:
Alla officiella Agility-, Bruks-, -, Rally-, Freestyle/HTM, Viltspår,
Nosework och Lydnadsprov.
Det är individuella resultat som räknas, inte t.ex lagresultat.
Tävlingsresultat ur minst två grupper (se ovan) max 5 resultat/grupp
Startpoäng (3p) räknas ej med i årets allround - AST

Uträkning
-

Vinnare är den som tävlat i flest antal grenar
Vid lika antal grenar den med högst listpoäng, inklusive grundpoäng
Vid lika listpoäng räknas snitt ut: listpoäng/tävlingar
Vid fortsatt lika poäng minst antal starter

STATUTER FÖR ÅRETS ARBETANDE – AST







Förare och hundens ägare skall vara medlem i American Staffordshire
Terrierklubben – Sverige vid samtliga tävlingstillfällen som är
poänggivande samt vid fastställande av det slutgiltiga resultatet för årets
Arbetande-AST.
Meriterna räknas från 1 januari till 31 december och pris utdelas i samband
med årsmötet.
Resultaten får räknas från följande officiella tävlingar:
Alla officiella Agility-, Bruks-, -, Rally-, Freestyle/HTM, Viltspår och
Lydnadsprov.
Det är individuella resultat som räknas, inte t.ex lagresultat.
Startpoäng (3p) räknas ej med i årets allround - AST

Uträkning
-

Den som har högst listpoäng totalt, inklusive grundpoäng
Vid samma poäng räknas snitt ut, listpoäng/antal tävlingar
Vid samma poäng minst antal starter

GRUNDPOÄNG
HD – röntgen

5p

ED – röntgen

5p

Ataxi

5p

BPH / MH

5p

-

Man får tillgodo räkna sig antingen BPH eller MH.
Ataxi resultat ska skickas med vid första inskickade resultatet, absolut
senast 31 december det gällande tävlingsåret.
Om ägare ej är synlig på SKK hunddata ska ägarbevis skickas med vid
första inskickade resultatet, absolut senast 31 december det gällande
tävlingsåret.

