Jaktprovsbestämmelser för Spanielderbyt
§ 1 Unghundsderbyts ändamål är att under tävlingsmässiga former utse årets
Derbyvinnare. Unghundsderbyts syfte är att premiera den hund som vid provtillfället
uppvisar den bästa viltfinnarförmågan, presenterar de bästa, och säkraste skotttillfällena för sin förare, arbetar med stor arbetsglädje i samarbete med sin förare,
och samtidigt uppvisar bästa apporteringsegenskaperna. Genom denna tävling
stimuleras utvecklingen av förstklassiga jakt och eftersöks hundar till gagn såväl för
jägarkåren som för viltet
§ 2 Klassindelning
Spanielderbyt arrangeras som en klass och är öppet för spaniels som på provdagen
ej uppnått en ålder av 24 månader.
§ 3 Organisation
Spanielderbyt arrangeras årligen av SSRK. Derbyt arrangeras så sent som möjligt
under provsäsongen utan att för den skull riskera provets kvalitet.
§ 4 Rätt att deltaga
Derbyt är öppet för alla spaniels som ej uppnått 24 månaders ålder och som är
registrerade i en kennelklubb associerad till FCI eller i The Kennel Club. Föraren och
ägaren skall vara medlem i Svenska Spaniel och Retrieverklubben
I Spanielderbyt skall alltid minst 16 hundar beredas möjlighet att starta
Lottning
Om deltagarantalet begränsas skall lottning ske efter att hundarna har placerats i
följande prioriteringsgrupper:
A - Hundar som erhållit 1:a eller 2:a pris i öppen klass på svenskt spanielprov
B – Hundar som erhållit 1:a pris i unghundsklass på svenskt spanielprov
C - Övriga startberättigade hundar
§ 5 Genomförande
Prövning av hundarna skall ske i förstklassiga marker där tillgången på högkvalitativt
vilt väl motsvarar de högt ställda krav man bör ställa på ett derby. Spanielderbyt kan
genomföras med en eller två hundar under bedömning samtidigt. Provet skall
bedömas av en eller två domare om en hund bedöms åt gången, om två hundar
bedöms samtidigt skall detta ske under två eller fyra domare.
§ 6 Finalsläpp
Hundar som placeringsmässigt är svåra att skilja åt kan prövas i ett finalsläpp för att
fastställa den inbördes ordningen. Domaren/domarna avgör om det i detta
sammanhang skall fällas vilt. Hund som under ett finalsläpp uppvisar grava eller
diskvalificerande fel kan belastas för dessa enligt domarens/domarnas gottfinnande.
§ 7 Priser och placering
Genom konkurrensbedömning placeras de bästa hundarnas som 1:a, 2:a, 3:a och
4:a. Övriga icke uteslutna hundar erhåller Derbydiplom. Om hundarna icke motsvarar
domaren/domarnas krav kan placeringar hållas inne.

