Proposition till Dvärgpinscherklubbens årsmöte 2018-02-18

Gällande regler/statuter för Lure racingtävlingen samt titlar

Under året 2017 tog Dvärgpinscherklubben över Lure racingtävlingen från SSPK
(Svenska Schnauzer Pinscherklubben) i och med detta har inga riktiga statuter gjorts
för dessa tävlingar.

Statuter för Lure racing
Tävlingen genomförs i följande klasser och åldersindelningar:
Hanhundsklass (1–8 år) parlopp och ensamlopp
Tikklass (1–8 år) parlopp och ensamlopp
Veteranhanhundsklass (från 8 år -11 år) parlopp och ensamlopp
Veterantikklass (från 8 år – 11 år) parlopp och ensamlopp

Tävlingen kan genomföras i parlopp eller i ensamlopp. Anmälaren anger om hunden
ska tävla i parlopp eller ensamlopp i anmälan.
Vinnarna i både hanhundsklass/Tikklass tilldelas titeln Lure Racingvinnare (LRV)
med tillägget parlopp eller ensamlopp. Vinnarna i både
veteranhanhundsklass/Veterantikklass tilldelas Lure Racing Veteranvinnare (LRVV)
med tillägget parlopp eller ensamlopp. Tävlingen innefattar placeringarna 1–3.
Så går tävlingen till:
Hundarna ska följa en Lure racingatrapp (ett ”byte”) i cirka 250–400 m beroende av
väder, på ett inhägnat område. I parlopp springer hundarna tillsammans med en
hund de känner. Hundarna bär en röd, blå eller vit kappa. Hundarna springer två lopp
under tävlingsdagen.
Bedömningen sker utifrån fem kriterier med poängskalan 1–20 i varje moment:
1. Uthållighet
2. Rörlighet
3. Entusiasm
4. Följsamhet
5. Fart.

Om flera hundar uppnår samma poäng tittar man i första hand på poängen från det
andra loppet. Den hund som har högre poäng från det andra loppet placeras före.
Om hundarna likväl uppnår samma poäng särskiljer man dem genom en värdering av
delpoängen i det andra loppet enligt ordningen som presenteras ovan: uthållighet,
rörlighet, entusiasm, följsamhet och fart.
Statuter för Rakbana
Hanhundsklass (1–8 år) ensamlopp och parlopp
Tikklass (1–8 år) ensamlopp och parlopp
Veteranhanhundsklass (från 8 år) ensamlopp och parlopp
Veterantikklass (från 8 år) ensamlopp och parlopp
Så går tävlingen till:
Vi lägger ut en startlinje och en mållinje på ett fält i en 100–150 metersbana. En
person, en så kallad starter, startar två hundar åt gången. Hundarna jagar en Lure
racingatrapp. En till två (1–2) personer befinner sig vid målet för tidtagning. Hundarna
springer två lopp och tiderna läggs ihop. Vinnarna i både hanhundsklass/tikklass
tilldelas titeln Rakbanevinnare (RRBV). Vinnarna i
veteranhanhundsklass/veterantikklass tilldelas Rakbane-veteranvinnare (RBVV).
Tävlingen innefattar placeringarna 1–3.

Statuter för Best in Field
Den hund som har sammanlagt bäst resultat i både Lure racing och Rakbana blir
Best in Field.

Vi föreslår därför Årsmötet:
Att årsmötet antar styrelsen förslag gällande regler/statuter och titlar för
dessa tävlingar.

Styrelsen 2017-01-02

