Bestämmelser för SM-kvalificering och
SM i rallylydnad 2019
Utöver dessa bestämmelser gäller officiella regler för rallylydnadstävlingar.

SM-KVALIFICERING
Svenska mästerskapen i rallylydnad äger rum 6-9 juni på Alléhallens idrottsplats i Hallsberg med
SBK Närkedistriktet som huvudarrangör. Uttagningsperioden inleds 2018-06-08 och avslutas 201905-06, 14 dagar före sista anmälningsdag till SM.
De sju bästa officiella resultatpoängen i mästarklass, från minst fyra olika domare, räknas samman
och de 130 bästa poängsummorna erbjuds möjlighet att anmäla sig till SM i rallylydnad, varav
endast 100 säkert får starta, medan resterande ekipage blir reserver i ordning utifrån poäng. Vid lika
totalpoäng räknas högsta enstaka resultatpoäng, kan ekipagen inte heller då skiljas åt räknas bästa
8:e och eventuellt bästa 9:e resultatpoäng under kvalperioden. Registrering av uttagningsmeriterna
görs direkt med hjälp av SBK Tävling.

ANMÄLAN OCH INBJUDAN TILL SM
Anmälan till SM i rallylydnad är öppen för alla svenskägda hundar med svenska förare som
kvalificerat sig (som ordinarie eller reserv)enligt ovan. Deltagare ska vara medlem i klubb inom
SKK-organisationen.
Det är endast förare som erhållit kvalpoängen tillsammans med hunden som får anmäla sig och
starta med hunden. Undantag gäller vid akut sjukdom eller annat allvarligt förhinder. Detta ska
anmälas till SM-arrangören senast första tävlingsdagens första start. Byte av förare tillåts inte
mellan kvalificeringstävlingen och finalen.
Fjolårets svenska mästare och vinnaren i mästarklass från ungdoms-SM är direktkvalificerade.
Den tävlande ansvarar själv för att anmäla sig till SM i rallylydnad. Sista anmälningsdag är 201905-20, då även anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda. Anmälan till SM görs i SBK
tävling.
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SM-TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

Tävlingen inleds med obligatorisk veterinärbesiktning för samtliga hundar. Kvalificering till finalen
genomförs på två likadana mästarklassbanor under samma dag. Fyra domare dömer på varje bana,
oberoende av varandra, 51 ekipage var. Poängen från samtliga fyra domare summeras och de 15
bäst placerade från vardera bana kvalificerar sig till finalen. Om fler ekipage kommer på plats 15 får
samtliga med den placeringen starta i finalen.

Lottning till de två olika banorna i kvalificeringsrundan genomförs i två omgångar. Först lottas
ekipagen med de 50 bästa kvalpoängen jämt fördelat till de två olika banorna. När den lottningen
har genomförts, lottas resterande ekipage samt vinnaren från föregående års SM och vinnaren från
ungdoms-SM till de olika banorna.

Poängen nollställs inför finalen och startordningen lottas. Finalen genomförs på en mästarklassbana
med fyra olika domare (två från varje kvalbana) som oberoende av varandra dömer samtliga
ekipage. Om en förare kvalificerat sig med flera hundar anpassas startordningen så det, om möjligt,
är minst 10 hundar mellan starterna.

Vinnare är det ekipage som erhållit högst sammanlagd poäng i finalen. Vid lika placering på 1:a, 2:a
eller 3:e plats går ekipagen en ny bana för att särskilja placeringen. Banan finns tillgänglig i
förseglat kuvert hos överdomaren.

SM-DOMARE
Vid SM tjänstgör åtta ordinarie domare, en överdomare samt två reservdomare, vilka ska vara
auktoriserade rallylydnadsdomare. Samtliga utses av SBK:s utskottsgrupp för rallylydnad.

Ordinarie domare ska utforma de banor som ska användas, bedöma ekipagen enligt gällande
svenska rallylydnadsregler och i övrigt utföra de uppgifter som åligger en domare.

Överdomaren ska övervaka tävlingarna i syfte att vara ett stöd för de tjänstgörande domarna om
dessa behöver assistans med att tolka regler eller bedöma situationer som inträffar under
bedömningen, vara behjälplig inför SM vid banutformning och regeltolkningar samt vara
tävlingsledningen behjälplig i behandling av protester. Överdomaren får inte på eget bevåg
förändra ordinarie domares bedömning, t ex lägga till eller dra bort avdrag från något ekipage.

Reservdomarna ska vara informerade om banutformningar, finnas på plats och vara beredd att
ersätta ordinarie domare om denne inte kan fullgöra sina uppgifter, exempelvis vid sjukdom.

