Förslag till revidering av regler och poängräkning för
Amerikansk Cocker Cirkelns
”Årets Amris”-utmärkelser
Grundregler.
- Samtliga utmärkelser är öppna för alla amrisar som är Svensk registrerade,
om ägaren/ägarna vid tävlingstillfället är medlem i ACC.
- Ägaren/Ägarna till hunden skall vara medlem i ACC vid samtliga poänggivande meriter,
samt vid fastställande av det slutliga resultaten.
- Om hunden tävlas av annan förare vid något/ några tävlingstillfället skall denna vara medlem i
ACC, poängen tilldelas alltid ägaren.
- Föreslagen tidsperiod för beräkning av Årets titlar är ett kalenderår, 1 januari – 31 december.
- Pris utdelas i samband med årsmötet, alternativt skickas till pristagare mot fraktkostnad.
- För att priset skall delas ut krävs att tre sökande finns inom varje gren/storleksgrupp.
- Endast resultat uppnådda på officiella tävlingar i Sverige räknas
- Ansökan, inklusive alla resultat, skall vara ACC tillhanda senast kl: 24.00 den 5 januari året
efter tävlingsåret.
- Ägaren bär själv ansvaret för att resultaten inkommer till ansvarig räknare/klubben under årets
gång och bör skickas in så snart som möjligt efter varje genomförd tävlingstillfälle, för att klubben
ska kunna hålla en uppdaterad lista under årets gång.
Ansökan skall innehålla:
- Hundens officiella namn och registreringsnummer, samt tilltalsnamn.
- Förteckning över datum, arrangör, klass och poäng för tävlingar som ska tas med i beräkningen
- Ägarens/Ägarnas namn, adress, telefonnummer samt mailadress

Årets Agilityamris:
- Endast placeringar med 0 fel räknas.
- Max 8 resultat räknas varav minst ett resultat måste vara från
agilityklass och minst ett från hoppklass.
- Resultat från olika klasser kan blandas.
- Pris delas ut i vardera storleksgrupp: Small/ Medium
(minst 3 sökande måste ingå i varje storleksklass/ om ej tre sökande finns, räknas alla tävlade i
en och samma klass)
- Om två ekipage skulle hamna på på samma poängsumma vinner det ekipage som har flest
antal 1:a placeringar i den högsta klassen.
- För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av
grundpoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.

Grundpoäng utifrån placering med 0 fel

Poäng

1:a

100 p

2:a

80 p

3:a

70 p

4:a

60 p

5:a

50 p

6:a

40 p

7:a

30 p

8:a

20 p

9:a

10 p

10:a

5p

Tilläggspoäng: Utdelas i klass vid placering 1-10 med
+1 poäng/deltagare i klassen

Klass

Koefficient

Klass 1

1.0

Klass 2

1,3

Klass 3

1,5

EXTRA POÄNG:
Diplom klass 1 ger: 15 poäng per diplom
Diplom klass 2 ger: 20 poäng per diplom
Championat ger :25 poäng per championat
SM Kval ger: 25 poäng

Årets Rallylydnadsamris:
- Pris delas ut gemensamt för alla rallylydnadsklasser.
- Max 7 st resultat räknas.
- Resultat från olika klasser kan blandas.
- Poäng räknas ut genom att lägga ihop klasspoängen med tilläggspoängen enligt tabell nedan.
- Endast poäng över godkänt (70 p och över) kan räknas.
- För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av
klasspoäng och tilläggspoäng med koefficient enligt nedan.
- Om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det
bästa enskilda resultatet i den högsta klassen.
Klasspoäng

Tilläggspoäng

70-74 p

+5p

75-80 p

+10p

81-84 p

+15 p

85-90 p

+20 p

91-94 p

+25 p

95-100 p

+30 p

Klass

Koefficient

Nybörjarklass

1

Fortsättningsklass

1,1

Avancerad klass

1,2

Mästarklass

1,3

EXTRA POÄNG:
Titel Nybörjarklass ger: 10 poäng
Titel Fortsättningsklass ger: 15 poäng
Titel Avanceradklass ger: 20 poäng
Championat ger: 25 poäng
SM kval ger: 25 poäng

Årets Lydnadsamris:
- Det delas ut ett pris gemensamt för alla lydnadsklasser
- Max 5 st resultat räknas.
- Resultat från olika klasser kan blandas
- Om två ekipage skulle hamna på samma poängsumma vinner det ekipage som uppnått det
bästa enskilda resultatet i den högsta klassen

Startklass

Ej Godkänt 0p

Godkänt 5p

Uppflytt 10p

Klass 1

3.e pris 5p

2.a pris 10p

1.a pris 15p

Klass 2

3.e pris 10p

2.a pris 20p

1.a pris 25p

Klass 3

3.e pris 15p

2.a pris 30p

1.a pris 35p

EXTRA POÄNG:
Titel Startklass ger: 10 poäng
Titel Klass 1 ger: 15 poäng
Titel Klass 2 ger: 20 poäng
Championat ger: 25 poäng
SM kval ger: 25 poäng

