
       

Točkovanje za Državno prvenstvo v sledenju za leto 2017 
V skupni seštevek se upoštevajo trije najboljši rezultati sledarskih tekem v letu 2017. 

 

FPr 1 in FPr 3 - V primeru enakega števila točk na posamezni tekmi se mesto deli, prednost do 

pokala ima mlajši pes, obema pa pripada enako število točk iz tabele. 

IPO FH -  V primeru enakega števila točk na posamezni tekmi odloča o mestu boljši dnevni 

rezultat. V primeru enakih dnevnih rezultatov, pa se mesto deli, prednost do pokala ima mlajši 

pes. Obema pa pripada enako število točk iz tabele. 

Tekmovalec in pes morata celo sezono tekmovati v isti kategoriji. 

Pri skupni končni razvrstitvi se v primeru enakih točk iz tabele upošteva boljši dnevni rezultat na 

posamezni tekmi, nato pa starost psa (mlajši pes ima prednost).  

Velja za prva tri mesta, ostala mesta se delijo. 

Uvrstitve se točkujejo po naslednjem ključu: 

Mesto Točke  Mesto Točke 

1. mesto 25  11. mesto 11 

2. mesto 22  12. mesto 10 

3. mesto 20  13. mesto 9 

4. mesto 18  14. mesto 8 

5. mesto 17  15. mesto 7 

6. mesto 16  16. mesto 6 

7. mesto 15  17. mesto 5 

8. mesto 14  18. mesto 4 

9. mesto 13  19. mesto 3 

10. mesto 12  20. mesto 2 

   21. mesto 1 

   Neg. rezultat 0 

 

Sistem točkovanja za ekipno razvrstitev 
- V sezoni 2017 bodo za ekipno uvrstitev šteli trije rezultati na vsaki tekmi (IPO FH + 2 rezultata) 

- Rezultat IPO FH se upošteva tudi če je negativen (0 točk)  

- Upoštevali se bodo rezultati po programih IPO FH, FPr 1 in FPr 3.  

- Za ekipni rezultat na posamezni tekmi morata biti vsaj dva tekmovalca pozitivna 

- V konkurenco se lahko uvrstijo ekipe, ki imajo tekmovalce vsaj v dveh programih 

- Za skupni rezultat mora vsaj en tekmovalec tekmovati v IPO FH.  

- V primeru enakega števila točk na posamezni tekmi in v skupnem seštevku ima prednost 

ekipa, ki ima nižjo povprečno starost psov. 

 

- Najboljša ekipa tekočem letu prejme prehodni pokal 

- Če ga osvoji trikrat zapored, ga prejme v trajno last 

- Na prehodnem pokalu se vsako leto napiše ime zmagovalnega društva oz. kluba 

- Če želi tekmovalec/ekipa uveljavljati končni rezultat, mora celo sezono tekmovati za isto 

društvo oz. klub 


