Regler för lag i rallylydnad 2019
Laguppställning:
•
•
•
•

Laget består av 3-4 ekipage.
Samtliga förare ska vara medlem i SKK-organisationen. Lag kan bestå av olika
klubbtillhörigheter.
Hund ska ha startat på en officiell tävling senast vid anmälningstidens utgång.
En förare får starta med maximalt två hundar i samma lag.

Banutformning:
•
•
•
•
•

Samtliga skyltar från nybörjarklass, fortsättningsklass och avancerad klass kan användas.
Hunden ska genomföra banan utan koppel.
Ett hindermoment ska ingå.
Högerhandling får inte användas mer än 50 % av sträckorna mellan momenten. Där räknas
även sträckan mellan banmarkering till start och från mål och banmarkering in.
I klassen ska minst 3 skyltar från varje ovanstående klass finnas med.

Tävlingsupplägg:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Anmälningsavgiften per hund är 150 kr.
Anmälan sker via SBK-tävling och i samband med anmälan ska uppgift om lagnamn och
laguppställning skickas in till kontaktpersonen för tävlingen (även kopia på eventuell
dispens).
Anmälan räknas som inkommen från den dag då mail med kompletta uppgifter skickats in.
Vid fler än 55 deltagande lag sker lottning bland lagen enligt SBK:s anvisningar.
Lag som hamnar på reservplats meddelas senast två veckor innan tävlingen.
Senast en vecka innan tävlingens start läggs komplett laguppställning ut tillsammans med PM
på SBK-tävling.
Tävlingen avgörs på 4 olika banor.
Lagdeltagarna lottas innan tävlingsdagen till varsin bana. Arrangören väljer om lottningen till
de olika banorna ska avslöjas i förväg eller på tävlingsdagen. Byte mellan ekipage på banorna
godkänns inte.
Lagets resultat utgörs av de tre bästa hundarnas sammanlagda resultat (dvs resultat nr fyra
räknas inte med).
Laget med högst poängsumma vinner.
Strykning och byte av hund i laget eller komplettering med en 4:e hund i ett lag som är
anmält med 3 ekipage kan göras fram till tävlingsdagen.

Återbetalning:
•
•

Sker enligt SBK:s anvisningar.
För lag där hundar har giltiga skäl enligt reglerna för återbetalning och övriga anmälda
hundar inte längre kan utgöra ett lag, det vill säga är färre än tre, återbetalas startavgiften för
samtliga.
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Korning av SM-vinnare i lag 2019:
Lag med de tre bästa sammanlagda poängsummorna vinner (vid 4 anmälda hundar räknas de 3 bästa
resultaten).
Hamnar lag på samma poäng vinner det lag med lägst placeringspoäng. Dvs placering 1, 1 och 3 ger
placeringspoäng 5.
Om lagen fortfarande inte kan skiljas åt återanvänds en av banorna från tävlingen. Vilken bana som
ska vara kvar bestäms av arrangören innan tävlingen börjar. Banan döms av en domare.
Särskiljningen går ut på en ”straffläggning”. Lagen väljer själva startordning. När ett ekipage från
varje lag har gått jämför man poängen, och det ekipage som har högst poäng vinner. Skulle poängen
vara lika får nästa två ekipage gå osv.
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