Förslag gällande ändring av tävlingsformen tävling med semifinal
Vi föreslår att tävlingsformen Tävling med semifinaler ändras enligt nedan.
Bakgrunden till förslaget är att det har blivit allt mer impopulärt både att arrangera och delta i
tävlingar med semifinaler. Under 2017 och 2018 är det bara Norrköpings- och
Södertäljesektionen som ens har försökt arrangera tävling med semifinaler och båda åren
har Södertäljetävlingarna lockat så få deltagare att man tvingats byta tävlingsform till tävling
utan semifinaler.
Motståndarna till semifinaler tycker att det är tråkigt att deras hundar eventuellt inte får
springa i finalerna, vilket är helt förståeligt, medan vi som är för semifinaler tycker att de tillför
tävlingen ett stort mått av spänning.
För att tillmötesgå båda parter, rädda tävlingsformen samt kanske även göra den mer
populär igen, föreslår vi att den ändras till det format som används vid SM-tävlingarna med
justeringen att man endast har två kvalomgångar. Dessutom bör den öppna burlottningen till
semifinaler och finaler ersättas med traditionell, sluten lottning i sekretariatet.
Förslaget skulle alltså innebära att hundarna springer två kvalomgångar, precis som vid
nuvarande tävlingar med eller utan semifinaler. De åtta snabbaste hundarna går därefter
vidare till semifinal AB1 och AB2, de åtta näst snabbaste går till semifinal CD1 och CD2 och
så vidare. I stället för att slås ut ur tävlingen, går därefter de två snabbaste hundarna i
respektive AB-semifinal (alltså fyra hundar) vidare till A-final och de två plus två
långsammaste till B-final och så vidare. Alla hundar går alltså till final.
Något som inte tas upp i SM-reglerna, och som aktualiserades vid årets SM i Norrköping, är
vad som ska hända om det blir 1-4 hundar “över” vid semifinallottningen. I reglerna för
tävling med semifinaler gäller att dessa hundar går direkt till final, vilket vi föreslår
fortsättningsvis ska gälla även för den modifierade tävlingsformen.
Poängskalan vid SM är 4-3-2-1 och skulle kunna användas även här. Ett alternativ vore att
“belöna” hundar som i semifinalerna går vidare till den “övre” finalen med en extra poäng och
i dessa finaler alltså tillämpa poängskalan 5-4-3-2. På så vis skulle spänningen ytterligare
spädas på i tävlingen. I ett sådant fall skulle semifinalerna kunna kallas A1, A2, B1, B2 osv
som i dagens regler. De två snabbaste hundarna i A1 och de två snabbaste hundarna i A2
går till A1-final (eller A+ eller vad man vill kalla det) och får en bonuspoäng, medan de två
plus två långsammare går till A2-final (A- eller liknande) och får normal poäng osv.
Observera att förslaget innebär att det även fortsättningsvis kommer att finnas valmöjlighet
att arrangera tävlingar utan semifinaler. Förslaget går endast ut på att modifiera den
nuvarande tävlingsformen tävling med semifinaler enligt ovan.
Förslag på röstningsalternativ:
Fråga 1: Ska tävlingsformen Tävling med semifinaler förändras enligt förslaget? Ja/Nej

Fråga 2: Om tävlingsformen förändras enligt ovan, ska då hundar som tar sig till de “övre”
finalerna belönas med en extra poäng enligt alternativet i förslaget? Ja/Nej
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