Uttagning av landslag till NM i Rallylydnad
2022
Nordiska mästerskapet i rallylydnad arrangeras i ett av de nordiska länderna. Momenten som används
på NM är hämtade från de olika deltagarländerna. Dessa moment, tillsammans med regler,
anvisningar, momentbeskrivningar, avdrag och domaranvisningar, utgör tillsammans en nordisk klass.
Observera att utförande och avdrag kan skilja sig från de nationella regelverken.
Mästerskapet pågår under två dagar och utgörs av en lagtävling (lördag) och en individuell tävling
(lördag och söndag). Under den första dagen genomför varje ekipage två banor. Resultaten avgör lagets
placering men räknas även in i den individuella placeringen. Dag två genomför varje ekipage ytterligare
en bana som fastställer ekipagets individuella placering.
Varje land kan anmäla ett lag. Ett lag består av fem tävlande och en reserv. Om ett lag består av färre än
fem tävlande kan laget ändå tävla, men får då noll poäng för den tomma platsen i lagtävlingen.
Uttagning till det svenska landslaget i rallylydnad 2022 görs enligt nedanstående:

Det svenska landslaget tas ut vid en uttagningstävling med nordiska regler. Man tävlar på två
banor som döms av olika domare. Poängen läggs ihop och de 5 ekipagen med högst poäng blir
uttagna till landslaget.

För att kvalificera sig till uttagningstävlingen gäller följande:
•

Kvalperioden är 1/1 tom 31/12 2021. När kvalperioden är slut räknar föraren ut en
snittpoäng, för sin hund, av alla resultat i mästarklass under kvalperioden, minst 7
resultat för minst 4 olika domare. Resultaten skickas in i samband med anmälan till
uttagningstävlingen, de kontrolleras av arrangören.

•

De 35 ekipage, som får högst snittpoäng möts i uttagningstävlingen.

•

Senaste årets SM-vinnare i rallylydnad är direktkvalificerad till uttagningstävlingen.

Landslaget kommer att bestå av de 5 ekipagen som får högst totalpoäng i
uttagningstävlingen. Övriga blir reserver i ordning utifrån poäng. Vid lika poäng utser
landslagsledaren vem som får platsen.
Uttagningstävlingen kommer att genomföras i mars/april månad 2022. Arrangör kommer att
meddelas så snart det är klart.

Landslagsläger:
Landslaget träffas vid minst ett obligatoriskt tillfälle. Datum och tid för träffen meddelas av
landslagsledaren innan anmälningstiden för uttagningstävlingen går ut.
Om någon inte kan närvara vid detta tillfälle har landslagsledaren rätt att ge platsen till en reserv.
Landslagsledare utses av UG rallylydnad. Biträdande lagledare utses av landslagsledare i samråd
med UG Rallylydnad.
Observera att Nordiska Mästerskapet enligt Nordisk Kennel Unions (NKU) regler
enbart är öppet för stambokförda hundar.

