Regler för Regionsträningstävlingar
Tävlingarna är öppna för alla medlemmar i region 4. Det vill säga alla
medlemmar i Sydöstra Skånes BK, Ystads BK, Simrishamns BK,
Skurups BK och Veberöds BK.
Sex deltävlingar varav 3 agilityklasser samt 3 hoppklasser
Klass 1, referens tid enligt gällande koefficienter, 2,9 AG, 3.3 HO.
Träningstävlingarna ska arrangeras i april, maj, juni samt i augusti,
september och oktober. Datumen och vem som ska arrangera bestäms
i förväg i samspråk med alla klubbarna. Tävlingarna ska i största
möjliga mån arrangeras kvällstid för att undvika krockar med andra
tävlingar.
Regler för officiell klass 1 gäller med följande undantag:
• Diskning först efter 5 vägringar
• Hund som inte kan ett hinder kan gå förbi detta hinder om föraren
meddelar domaren i förväg. Att hopp över hinder bestraffas med
en vägran plus ytterligare fem fel.
• Klass 3-kvalificerad (officiellt) hund bestraffas med 8 sekunders
tidstillägg.
• Klass 2-kvalificerad (officiellt) hund bestraffas med 4 sekunders
tidstillägg.
• Hund som fyllt 15 månader får starta.
Ekipaget räknas inte som klass 2 respektive klass 3 hund förrän de har
startat i respektive klass på officiell tävling.
Hund som fyllt 8 år och där föraren valt att flytta ner sin hund till
närmaste lägre klass ska ha detta intygat på det sätt som anges av
Sagik.
Löptikar får deltaga på träningstävlingarna. Vid anmälan ska man
ange om man tävlar med löptik.

Storleksklasserna enligt de som gäller för lagtävlingar.
XS + S, M samt L + XL.
Hopphöjder enligt de officiella reglerna för lag och ska av domaren i
första hand sättas med hänsyn och utgångspunkt för klass 1 hunden.
I varje deltävling ges poäng efter antal startande dvs. vid 15 startande
får vinnaren 15 poäng, tvåan 14 poäng osv. Till slutresultat summeras
de fem bästa delpoängen. Vid lika slutpoäng avgör resultatet i den
sjätte tävlingen, varvid diskning räknas högre än ej startat. Om
resultatet fortfarande är lika avgör högsta poäng i bästa tävlingen.
Om resultatet fortfarande är lika avgör högsta poäng i den näst bästa
tävlingen osv.
Inga priser delas ut i deltävlingarna utan bara för slutresultatet i serien.
Vinnare av serien blir Regionsmästare. Startavgiften är 20:- i varje
deltävling. Avgiften går helt till priser.
Ettan, tvåan och trean får pris, övriga deltagare som deltagit vid minst
fyra tävlingar får minnesplakett. Regionsmästarna mottager ett
vandringspris som är evigt vandrande.
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