Statuter för Lure racing
Man tävlar i följande klasser i åldersgrupper 1-8 år hane/tik klass och 8-12 år veteran hane/tik
klass man kan välja om man vill springa parlopp eller ensamlopp men du tävlar i samma klass
kategori och du kan även välja att springa med en hane eller tik dock inom samma åldersklass.
Vinnarna i både hanhundsklass och tikklass tilldelas en titel Lure Racing Vinnare Veteraner klass
hane/tik tilldelas Lure Racing Veteran Vinnare.
Så här går tävlingen till:
Hundarna ska följa en trasa på ett antal meter som kan ligga mellan 250-400 m på ett inhägnat
fält.
Hundarna springer parvis, tillsammans med en hund de känner och de har röd, blå eller vit kappa
på sig. De hundar som inte kan springa parvis får springa i ensamlopp.
Bedömningen sker i 5 moment:
1. Uthållighet
2. Rörlighet
3. Entusiasm
4. Följsamhet
5. Fart.
Med poängskala 1-20 i varje moment.
Varje deltagande hund skall erhåller en kopia på sina poäng/kritik enligt poängberäkningen och
efter genomfört lopp.
Om fler hundar hamnar på samma poäng särskiljer man enligt de 5 momenten enligt ovanstående
ordning.
Man korar vinnarna i varje klass (hane/tik ålder 1-8 år och veteran hane/tik 8-12 år), oavsett om
du tävlat i ensamlopp/parlopp så tävlar man på lika villkor med placeringarna 1-3 den med flest
poäng vinner titeln.

Statuter för Rakbana
Alla hundarna tävlar mot varandra oavsett klass. Vi lägger ut en start linje och en mål linje på
fältet ca 100-150 m bana.
En starter står och startar hundar två åt gången och hundarna jagar en lure racing trasa. Vid målet
sitter 1-2 personer och tar tiden.
Hundarna springer två lopp och tiderna läggs ihop.
Vinnarna i både hanhundsklass och tikklass tilldelas en titel Lure racing rakbana vinnare, Veteraner
tilldelas Lure racing rakbana veteran vinnare. Den snabbaste hunden oavsett klass får en titel samt
bästa veteran. Blir det en veteran som har den bästa tiden så får den två titlar. Varje deltagande
hund skall erhåller en kopia på sina poäng/kritik enligt poängberäkningen och efter genomfört lopp.

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

