REGLER BIATHLON MEDEVI
Ditt deltagande i loppet sker på egen risk och arrangören ansvarar inte för eventuella skador
som du eller din hund kan ådra dig under loppet. Genom din anmälan till loppet accepterar
du de regler och förutsättningar som gäller för loppet.

1. Hundar och förare
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

Förare och hund ska vara i god fysisk form och vara tränade för ändamålet
Lägsta tillåtna ålder på hund, 12 månader, åldern räknas dagen före tävlingen.
Lägsta tillåtna ålder på förare, 15 år ?
Vaccinationskrav gäller enligt SKK:s regler, vaccinationsintyg ska uppvisas innan
start.
Domare, tävlingsledare, veterinär eller funktionär har rätt att på goda grunder,
utesluta ekipage från tävlingen. Exempelvis hälta, skada, synlig sjukdom eller
oacceptabelt beteende.
Förare har genom anmälan förbundit sig att följa gällande dopingföreskrifter
avseende såväl förare (riksidrottsförbundets dopingreglemente www.rf.se) som hund
(Nationellt dopingreglemente för hund, www.skk.se), avseende karenstider och
dispensmöjligheter för otillåtna substanser och metoder. Dessutom avseende
procedurer och disciplinära åtgärder som framgår utav IFSS, Anti-Doping Rules
Dogs.
Hundar som under tävlingen uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa
aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller
andra hundar kommer avvisas från området. Särskild rapporteringsskyldighet för
domare och funktionärer.
Max 1 hund/ekipage.
Fotografering kommer förekomma under tävlingen och bilderna kommer användas för
publicering i sociala medier. Vill man inte att bilder på sig själv ska publiceras måste
man anmäla detta i sekretariatet innan tävlingens slut.
För att återfå anmälningsavgift vid avanmälan krävs veterinär- alt läkarintyg.

2. Utrustning
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

Hund ska under loppet föras i väl anpassad sele.
Hunden ska hela sträckan framföras kopplad till förare.
Utrustning för anspänning ska inte utgöra någon skaderisk för hund eller förare.
Förslagsvis används:
- Höftbälte eller motsvarande som ska vara minst 7 cm vid ryggraden.
- En expanderande lina. Linan får inte vara kortare än 2m och inte längre än 3m i
utdraget läge.
Munkorg är ej tillåtet .
Förare får inte använda skor som kan utgöra fara för hundarna. Spik eller dubb med
max 1 mm längd är tillåtna.
Arrangören ska tillhandahålla en nummerlapp samt ett chip för tidtagning till varje
tävlande. Föraren ska bära sin nummerlapp väl synlig på sig under hela loppet.

3. Regler för start, bana och målgång
Arrangören förbehåller sig rätten att förändra loppets sträckning eller starttid på grund av
omständigheter som är nödvändiga för att loppet ska kunna genomföras på ett bra och
säkert sätt för både hund och förare.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Snitslad bana ska följas. Ekipage som kommer utanför banmarkeringen ska utan
dröjsmål återgå till snitslad bana.
Förare och hund ska vänta bakom startlinjen till starten går
Föraren får inte driva hunden genom att springa framför den, förare kan dock efter
eget omdöme, kortare sträckor, gå framför hunden för att bistå vid svåra situationer.
Användning av belöning i form av näring, leksaker eller övriga föremål är inte tillåtet
under loppet.
Så kallad "farthållare" (extern hjälp för att hunden ska öka tempot) är förbjudet.
Det åligger båda förarna att omkörning sker på ett betryggande och
sportsmannamässigt sätt.
När ett ekipage avser att köra om ett annat, har det omkörande ekipaget rätt att
begära fri väg när hunden befinner sig ca 15 m från det ekipage som ska passeras.
Fritt spår begäres genom att ropa "omkörning”.
Ekipage som ska passeras ska hålla åt sidan.
Rullande tidtagning från start till mål. Vid ej genomförda hindermoment kommer
tidstillägg eller straffrundor tillkomma.
Ekipage startar med 1 min mellanrum.
Ekipaget är i mål när hund och förare har passerat mållinjen.
Hundarna ska vid målgång kunna ges fri passage. Det innebär att endast funktionärer
får vistas i målområdet.

4. Djurskydd
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

Veterinär kommer under dagen att finnas på plats och tillkallas vid behov.
Sekretariat har journummer till extern veterinär vid behov.
Det åligger dig som förare att ta ansvar för att din hund inte lämnas utan uppsikt i en
varm bil under tävlingsdagen. Temperaturen stiger fort i bil vid solsken. Arrangören
förbehåller sig rätten att krossa din bilruta vid misstanke om att en hund lider.
Du ansvarar själv för att hund och hundförare är försäkrade under dagen.
Ditt deltagande sker på eget ansvar, var rädd om din hund och dig själv
Loppet kan ställas in eller senare läggas vid temperaturer över 26 grader

5. Protest
5.1
5.2
5.3

Protest ska inlämnas till sekretariatet senast 30 min efter det sista ekipage gått i mål.
Protest ska vara skriftlig och undertecknad.
Domarens och tävlingsledarens gemensamma beslut är slutgiltigt.

