ELITSERIEN 2018
Lika upplägg för Greyhound som Whippet.
I vilka kategorier ska det finnas en ELITSERIE:

Medeldistans – Kortdistans – Långdistans – Tikar - Veteraner – Debutanter.
Vilka tävlingar ska ingå?
Alla i inbjudan namngivna tävlingar som är öppna för de högst klassade* i respektive kategori. Dock
inte lopp som körs som extra cuper/lopp i samband med SM, Derby etc för utslagna hundar även om
de är öppna för högst klassade. *För alla kategorier utom Långdistans, Veteraner och Debutanter
gäller att minst 2 startande skall tillhöra klass 1, eller motsvarande för whippets (k10 eller bättre,
m12 eller bättre, l14 eller bättre), för att poäng i tävlingen skall få tillgodoräknas.
Vilka distanser ska lopp för tikar, veteraner och debutanter vara på?
I dessa tre kategorier får ingå lopp, som är öppna för respektive kategori, över alla distanser. Hundar
tillhörande dessa kategorier får även tillgodoräkna sig poäng som de tar i kategorierna Medel,- Kortoch Långdistans, (t ex en debutant som placerar sig i en SM-final får räkna sådan poäng eller t ex en
tik som placerar sig i Derbyfinal.)
Hur räknas poängen?
I rakt lopp blir poängen 4 – 2 - 1 till de tre främsta.
I tävling med semi och final blir poängen 6 – 4 – 2 – 1 – 1 – 1 till finalisterna.
I tävling med kvart, semi och final blir poängen 8 – 6 – 4 – 2 – 2 – 2 till finalisterna.
För att poäng skall få tillgodoräknas krävs lägst 4 startande hundar i loppet.
Hur många starter med poäng får man tillgodoräkna sig?
Man får starta hur många ggr man vill men man får endast tillgodoräkna sig de 6 högsta poängen
man erhållit.
Bonuspoäng
För att stimulera till ett ökat resande o tävlande i dessa ELITSERIER kommer en hund att utöver sina 6
högsta poäng även få tillgodoräkna sig bonuspoäng. Två bonuspoäng om man lyckats ta poäng i två
regioner eller fyra bonuspoäng om man tagit poäng i alla tre regionerna.
Region SYD: Simrishamn, Alingsås och Borås
Region MELLAN: Örebro, Åkers Kanal och Västerås
Region NORR: Järbo, Sundsvall, Skellefteå och Älvsbyn.

Vad händer om två eller flera hundar har samma poäng i sluttabellen?
Vid lika poäng räknas den som har flest 8 poängare därefter flest 6 poängare och så vidare, går det
ändå inte att skilja räknas bäst placerade hund i SM före.
Vinnare av respektive ELITSERIE är den som har flest poäng vid säsongens slut.
Vinnaren av Elitserien Medeldistans blir Årets Medeldistansare.
Vinnaren av Elitserien Sprintdistans blir Årets Sprinter
Vinnaren av Elitserien Långdistans blir Årets Stayer
Vinnaren av Elitserien Tikar blir Årets Tik
Vinnaren av Elitserien Veteraner blir Årets Veteran
Vinnaren av Elitserien Debutanter blir Årets Debutant

ÅRETS GREYHOUND och ÅRETS WHIPPET
Röstning föreslås sedan ske för att utse Årets Greyhound respektive Årets Whippet.
Den röstningen ska ske mellan de som vunnit sina respektive Elitserier inom sin ras och röstningen
föreslås att göras av klubbarna för att presenteras på Hundgalan.
Detta ska vara en serietävling som klubbarna gemensamt kommit överens om att driva och ska inte
drivas i SHCF:s styrelses regi, men tävlingsansvariga i SHCF:s styrelse är behjälpliga med att
administrera det. 2018 blir ett provår och ev förbättringar kan införas till ett kommande år genom ett
gemensamt beslut av klubbarna. Tävlingen skall således inte upp på någon agenda för kongress eller
motioneras om.
Hur ska man kunna följa ställningen i ELITSERIEN?
En gång i veckan ska aktuell ställning i respektive kategori publiceras på nätet.
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