SM för taxar – regler och anvisningar
Uttagningsregler till SM i viltspår
Hund kan starta på ordinarie och/eller rörligt prov. Provet döms enligt det poängsystem som
framgår av skogskortet (se bilaga).
Kvalificeringsår är första juni till och med 31 maj.
För att kunna anmäla en hund till SM i viltspår gäller följande krav:
1. Varje hund måste ha startat på viltspårprov minst tre gånger, dömt av minst två olika
domare.
2. Ett av de tre provresultaten måste vara från ordinarie viltspårprov.
3. Proven görs i den lokalklubb som det aktuella ekipaget tillhör.
4. En hund får delta på viltspår-SM högst tre gånger. Observera att tidigare års
deltagande i viltspår-SM inte räknas in i de tre tillfällen som hunden får delta i
viltspår-SM från det de nya reglerna börjar gälla (viltspår-SM 2023.

Lokalklubben tar ut sitt ekipage enligt reglerna ovan och anmäler till den för året
arrangerande klubben med kopia till huvudstyrelsen (HS) senast 15 juni det år SM i viltspår
skall genomföras.
Högst sammanlagda poäng gäller som kvalificering. Vid samma poäng är det
särskiljningsreglerna som tillämpas och därefter vinner äldsta hunden, vilket gäller både vid
uttagning till SM i viltspår och vid resultaträkning vid SM-placeringen. Om det inte går skilja
hundarna åt med särskiljningsreglerna vinner äldsta hunden. Lokalklubben och den
arrangerande klubbens kollegium förbehåller sig fri prövningsrätt vid lika resultat.
Enbart svenskregistrerade hundar har rätt att delta i viltspår-SM.
HS förbehåller sig fri prövningsrätt vad avser uttagning av hundar till SM i viltspår.

I övrigt gäller följande:
•
•

Arrangerande klubb bestämmer själv anmälningsavgiftens storlek och vad som ingår i
arrangemanget (till exempel en eller två nätters övernattning).
Svenska Taxklubben bidrar med 20 000 kr per SM i viltspår.
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•

•

•

Svenska Taxklubbens aktuella sponsorer ska användas som enda sponsorer i sin
kategori (till exempel Agria som försäkringsbolag). I övrigt står det arrangerande
klubb fritt att välja sponsorer.
Lokalklubbarna anmäler sin representant till årets SM i viltspår till för året
arrangerande klubb med kopia till HS senast den 15 juni. Poststämpelns eller mejlets
datum gäller.
Vid val av SM-arrangörer gäller den turordningslista som finns sedan tidigare.

Lokalklubbs förberedelser innan viltspår-SM
Arrangerande klubb utser en kommitté för SM-genomförandet med en sammankallande,
minst ett år innan SM i viltspår äger rum. Kommittén utser provledare och
informationsansvarig för tävlingen samt ansvarar för att hålla kontakt med i HS
viltspåransvariga personer.
SM-kommitténs uppgift i övrigt är bland annat att förbereda SM i viltspår genom att:
•
•
•
•
•
•
•
•

kontakta markägare för provmarker
kontakta domare
ordna regelgenomgång med domarna i god tid innan tävlingen med efterföljande
diskussion för ökad samsyn om bedömningsgrunder med mera
se till att domarna är bekanta med de spår de ska döma
ordna förläggning till deltagare och domare
ta fram en budget och följa upp den
kontakta sponsorer
ta fram en särskild SM-sida på klubbens hemsida.

Särskiljningsregler av hundar
Särskiljningsreglerna nedan ska användas av lokalklubbarna vid kvalificering och uttagning
till SM i viltspår för tax. Hunden med högst poäng i moment enligt ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sökrutan
Återgångsvinkel
Spårtempo
Vinklar i ordningen 4–1
Bloduppehåll
Sträcka 4–1
Spårslut

Vid samma poäng vinner den äldsta hunden.
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Krav som ska uppfyllas av arrangerande klubb
• Provdagen ska vara den första helgen i augusti.
• Hunden ska dömas enligt SKKs ordinarie viltspårregler.
• Upprop ska ske före lottning och eventuella jävsförhållanden ska efterfrågas.
• Domarna delas in i provgrupper med två domare i varje grupp. Varje domare är
ansvarig för att bloda ett spår som döms av båda domarna i provgruppen.
• Lottning av domare och spår ska ske öppet.
• Domarnas protokoll ska, om möjligt, visas på storbild under kollegiet så att alla
domare och provledning kan se protokollen.
• Spåret ska läggas enligt skiss i SKKs viltspårregler.
• Varje provgrupp får max döma två hundar.
• PM till hundägare och domare med all väsentlig information ska skickas ut till
deltagarna minst två veckor före tävlingen.
• Veterinär ska finnas tillgänglig inom en timmes resa från förläggningen.
• Samlingslokalen ska vara anpassad så att alla närvarande får sittplatser.
• Startande och funktionärer ska ha en aktuell telefonlista.
• Representant från huvudstyrelsen ska beredas möjlighet att närvara under provet.
• Om hundpresentation görs ska inte hundens spårmeriter redovisas.
• Provytorna ska vara lagda med så långt avstånd mellan dem att hundarna inte stör
varandras spår även om en hund går fel.
• Hundarna ska bo så pass åtskilt att varje deltagare får lugn och ro.
• Löptik får delta, men ska hållas åtskild från övriga deltagande ekipage.
Krav som bör uppfyllas av arrangerande klubb
• Se till att det finns ett sekretariat som tar hand om deltagarna vid ankomsten och ger
utförlig information.
• Ordna gärna förtäring och sysselsättning för hundförare mellan prov och
prisutdelning.
• Se om möjligt till att restiden från förläggning till respektive provyta är max en timme.
• Representant för kommande SM-tävling bör beredas möjlighet att delta för att inhämta
kunskap och idéer.
• Tävlingsresultaten bör redovisas på lokalklubbens hemsida direkt efter avslutad
tävling.
De nya reglerna börjar gälla från den 1 juni 2022, vilket betyder att reglerna kommer
att tillämpas för första gången vid SM i viltspår 2023
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