Regler

.

till KM i Agility

Oppen tävling för alla medlemmar som tävlar för Bollebygds BK

o Svårighetsgrad

.
.

Öppen Klass

Officiella regler, vid en diskning så får ekipaget 50 fel +tid
Domaren behöver inte vara utbildad men ska ha god kännedom
om regler

Klubbmästerskapet avgörs genom att först ha en agilitylopp och
sedan ett hopplopp, resultaten + tiden slås ihop och en vinnare koras
i varje storleksklass som går vidare till finalen.

I Finalen möts de

tre vinnarna i varje storleksklass i ett hopplopp och

vinnaren där blir årets klubbmästare!

Regler

till

KM i lydnad Bollebygds BK

Lydnad (Maxpoäng 150)

ett moment ur grupp 1, ett moment ur grupp 2 och ett moment ur grupp 3,
från grupp 4 är det valfritt antal moment.
Den tävlande plockar ut

Summan av koefficienterna från grupp 1, 2, 3 och 4 får inte överskrida 15 (får vara lägre dock)
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Koeff/moment

Koeff/riroment

3/lnkall. rak 15 m
4llnkall. 25-35 rrn; Stå
5/inkall. 30-35 m;:Stå :&

3/Apporteiing Trä
4/Aooor:terins,Metall

Liee

5/Hoppapport med Trä

j/statlande undei ååne

tlLa
urjattoll'.

Krass 5

Extramoment/Final:
Som en liten final avslutar alla lydnadsekipage med ett sändande

att välja ett av nedstående alternativ.

1.
2.
3.

Sändande 10 m med stå (LK2) Koeff.2
Sändande 25 m rakt med ligg som avslut (LK3) Koeff. 3
Sändande 40 m rakt med ligg som avslut (LK3) Koeff. 4

till rutan. Det ligger tävlande själv

Regler

till

Rallv KM på Bollebygds BK

Villkor för deltagande:

Medlem i Bollebygds

BK + Tävlar

för Bollebygds BK

Mästarklass:

öppen för alla hundar som ej startat fortsättningsklass
eller RLD N
öppen för alla hundar som erhållit 100p i nybörjarklass
eller RLN F
öppen för alla hundar som erhållit 100p i Fortsättningsklass
klass eller RLD A
öppen för alla hundar som erhållit 10op i Avanverad

Förbehåll vid deltagande:

uppflyttad på
Tävlande som i nybörjarklass till avancerad klass blivit

Nybörjarklass:
Fortsättn ingsklass:
Avancerad Klass:

officielltävlingellerKMägerinterättatttävla2åriradpåKMmed
samma hund isamma klass'

Genomförande:

Grundtävlingen bedöms utifrån officiella regler'
klass går vidare till en
De ekipage som fått högst poäng i respektive
utslagsba na.

Utslagsba na/Fina l:

flest 10 st
Består av max 15 st skyltar fördelade på som
eller 302
nybörjarmoment och skyltarna 206,2Og eller 209' 2L5'30L
samt honnör från avancerad klass'

Ekipagesomhartävlatnybörjarklassharrättattförahundenkopplad.
poäng på utslagsbanan
I händelse av att mer än ett ekipage får högsta
gås banan om

Klubbmästare:

till dess en vinnare är utsedd

på utslagsbanan koras
Det ekipage som erhållit högsta poäng
Bollebygds BKs klubbmästare i Rallylydnad

till

Regler

till

Bruks KM BollebYgds BK

Uppletande (Maxpoäng 80)
Antal rutor: Två rutor å 50x50 m
Antal föremål: Totalt 8 st föremål fördelat på två rutor, okänt antal ivarje ruta
Tid: 8 minuter fördelat på båda rutorna. Den tävlande bestämmer själv hur mkt tid som ska läggas i
respektive ruta. Efter ruta 1 stoppas klockan och den tävlande tar med sig resterande tid till ruta 2.

Startartävlingen med uppletande ruta

1

Lydnad (Max poäng 150)

ett moment i grupp 1, ett moment i grupp 2 och ett moment i grupp 3.
Från grupp 4 är det valfritt antal moment

Den tävlande plockar ute

Summan av koefficienterna från grupp 1, 2, 3 och 4 får inte överskrida L5 (får vara lägre dock)

Grupp
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Koeff/Moment

Kö€ff/Moment

3llnkall. Rak LS m

3lAoportering Trä
4/Appoftering Metall
5/Aooorterins Tung

4i1nkall.'50rm stå

5/lnkall.75mStå&Ligg

,SlF.iirt:lFbl jriiElitklås-s

Grupp 3
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Final: Uppletande ruta nr
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