Regler träningstävlingar Lomma – Lund 2018
•
•
•

Vi tävlar i en hopp- och en ag-klass men valfritt att delta i endast en
Startavgift 20 kr/lopp som betalas till ”dagens kassör”
Anmälan sker via formulär på Lomma BKs hemsida:
https://docs.google.com/forms/d/1cd3YM8ag5Ig423WkwxeqvsHmO3G59G0ZWYRM83EST
Rc/viewform
• Sista anmälan ska ske senast kl 12.00 dagen före träningstävlingen via formuläret. Inga
efteranmälningar tas emot, varken via formulär eller på plats i samband med
tävlingsdagen!
• Anmält ekipage gäller dvs inga förarbyten (förutom vid skada hos förare)
• Är du anmäld men inte kan komma vill vi ha besked senast dagen före (fast ibland kan det
dyka upp akuta saker men målsättningen är att lämna återbud!)
• Samling för banbygge 17.30, banvandring sker före kl 18 och c:a tid för start 18.00 förutom
sista avslutningsgången som startar klockan 10.00 om inget annat meddelas.
• Alla som tävlar hjälper till med banbygge, inplockning och som funktionärer.
• Hunden ska ha fyllt 15 månader för att få vara med.
• Hundar som tävlar i klass 1 (eller inte börjat tävla än) tävlar för sig och klass 2 och 3-hundar
tävlar för sig.
• Storleksklasser och hinderhöjder (delas in i tre block XS+S, M, L+XL):
XS 15 cm, S 25 cm, M 35 cm, L 45, XL 55 cm.
• Hundar fyllda 10 år får tävla i den lägre storleksklassen (jämfört med inmätt storleksklass).
• Alla hinder kan förekomma
• Domaren fastställer en ref-tid, obs! Maximal tid på banan är 2* referenstiden, därefter
måste man gå ut.
• Officiella regler gäller.
• Godis på banan är helt förbjudet.
• Resultaten kommer på gruppens facebooksida
• Prisutdelning efter höstens sista tävling
• Startordning:
170406 – XS, S, M, L, XL – Lund
170517 – M, L, XL, XS, S – Lomma
170817 – L, XL, XS, S, M – Lund
170920 – XS, S, M, L, XL – Lomma
171022 – M, L, XL, XS, S - Lund
• Slutgiltig vinnare är den hund (per storleksklass) som har sammanlagt flest poäng av 4/5
tävlingar. Sämsta poängen per agilitylopp respektive hopplopp, räknas bort.
• Poängberäkning sker enligt tabell:
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