Bästa Lydnad/Brukscollie till minne av Zolo,
Mari-Mon’s Zuch A Night
FÖR ATT ANSÖKA OM PRISET:
vandringspris@svenskacollieklubben.se
Priset ska delas ut 10 gånger med start vid SCK:s Årsmöte 2011 för att därefter slutligen
delas ut till det ekipage som under perioden fått högst poäng.
Rätt att ansöka om priset har svenskägd och svenskregistrerad långhårig Collie.
Resultaten skall vara erövrade i Sverige.
Föraren skall vara medlem i Svenska Collieklubben.
Priset kan sökas av det ekipage som tävlat BÅDE i lydnad och i bruks.
Varje ekipage har rätt att ansöka på högst tre resultat i varje gren under året (1 jan-31
dec) enligt poängberäkning se nedanstående.
Vid lika poäng vinner i första hand det ekipage som har resultat från högsta klass i bruks.
Vid fortsatt lika poäng vinner det ekipage som har resultat från högsta klass i lydnad.
Går det därefter ej att särskilja på ekipagen delas priset under året.
Med priset följer en pärm där varje vinnare skall sätta in kort på hunden och skriva in
hundens namn, uppfödare, ägare samt de tävlingsresultat man sökt priset på. När priset har
vandrat klart så skall pärmen lämnas till Mari-Mon’s kennel.
Med priset medföljer en replik i form av en plakett som vinnaren får behålla.
Bruksprov appell - elit:
Vid uppflyttning får de erhållna poängen räknas.
Vid godkänt resultat får man räkna hälften av de erhållna poängen.
Vid Certpoäng de erhållna poängen räknas.
Vid CERT får man 200 poäng extra
Vid erhållet Svenskt Brukschampionat får man 1000 poäng extra.
Lydnadsprov klass 1-elit:
Vid 1:a pris (uppflyttning) får de erhållna poängen räknas.
Vid 2:a pris får man räkna hälften av de erhållna poängen.
Vid LP-titel får man 200 poäng extra.
Vid erhållet Svenskt Lydnadschampionat får man 1000 poäng extra.
Tävlingsresultaten för LP-titel och de olika championaten kan vara erövrade under flera år.
Titeln ska ha erhållits det tävlingsår som man ansöker om priset för.

