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Uttagningssystem för av SRSK sponsrade  
ekipage till ISPU VM IPO  
 
Allmänt 
1. Utländska resultat räknas 

2. Resultaten följer hunden, inte ekipaget 

3. Anmäld deltagare skall vara medlem i SRSK 

 

Högst antal deltagare:  5 ekipage + 1 reserv 

Kvalperioden:  1 augusti – 31juli aktuellt mästerskap. 

Ansökan:  Ansökan om sponsring för deltagande vid ISPU VM skall vara 

styrelsen tillhanda senast 31/8 det år ansökan avser. 

Poängsystem 
Lokalprov 

De 2 bästa resultaten räknas, under kvalperioden. Resultat ska gälla från 2st olika platser, 2olika 

domare & 2olika figuranter. Dock ska poängen vara minst 270 p på en av tävlingarna. Inbördes 

mellan ekipagen räknas bästa snittpoäng. 

Riesen SM 

Vid 1:a placering på av SRSK utsett SM, är ekipaget garanterat plats på VM under förutsättning 

att ekipaget presterat ytterligare en tävling under kvalperioden med minst 270 p. Alla deltagares 

resultat från av SRSK utsett SM multipliceras med 1,05 vid uttagningstillfället. 

Mästerskap 

Vid pallplacering på ISPU VM eller FCI VM är ekipaget direkt kvalificerat till nästa års ISPU 

VM. Vid uppnått resultat vid ISPU VM, Bruks-SM, FCI-VM samt NM multipliceras poängen 

med 1,05 vid uttagningstillfället. 

 

Samma resultat 
Om två eller flera ekipage har lika poäng gäller följande ordning: 

 Den som tävlat/har högst Riesen SM-resultat har förtur 

 Den som tävlat/har högst FCI, ISPU-VM, Bruks-SM resultat har förtur 

 Finns det endast resultat från lokalprov, lottas platsen/platserna av styrelsen 

Wildcard 

Om ett lag om minst 4 ekipage som uppfyller 270 poäng ej kan sättas samman så kan undantag 

göras. Dock måste ett av ekipagen i laget presterat 270p under fastställd kvalificeringsperiod. 

Styrelsen beslutar om deltagande. Pengar som budgeterats för ISPU VM fördelas lika mellan 

deltagande alternativt utbetalas till lag (minst 4 ekipage). 

 

Giltighetstid 
Detta uttagningssystem är enhälligt beslutat av styrelsen i SRSK vid styrelsemötet 2013-10-13 

och löper under nästkommande 3år: 2014, 2015, 2016. Därefter ska en utvärdering av 

uttagningssystemet ske.  


