Regler för SSRK Norrbottens klubbmästerskap
RÄTT ATT DELTA
Klubbmästerskapet är öppet för alla spaniel- och retrieverraser, registrerad av kennelklubb där
FCI-standard föreligger. Ägare/ förare ska vara medlem i SSRK Norrbotten. Endast anmäld hund
får delta. Deltagande hund ska vara id-märkt. Observera att spaniel deltar på Working Test efter
retrievers regler och anvisningar.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande jämte anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast sista
anmälningsdagen, vilken ska framgå av annonsen. Hundägaren ansvarar för att hunden är
anmäld i rätt klass.

ANMÄLNINGSAVGIFTEN ÅTERBETALAS
a. om mästerskapet ställs in,
b. om veterinärintyg, som intygar att hunden ej kunnat deltaga p.g.a. sjukdom eller skada,
kan uppvisas inom 8 dagar efter mästerskapet samt
c. om av arrangören välkänd person intygar att hunden löper.

UPPLÄGG OCH BEDÖMNING
EXTERIÖRBEDÖMNING
Bedömningen sker utifrån fastställd rasstandard.
Samtliga hundar i respektive klass kallas in i ringen för individuell exteriörbedömning och får
skriftlig kritik. Därefter konkurrens placerar domaren samtliga hundar.
Hanar och tikar blandas vid placeringen inom respektive klass.
Främst placerad per klass ger 1 poäng. Nummer två i placeringen får 2 poäng, nummer tre får 3
poäng etc.

KLASSINDELNING
Valpklass 4-7 månader
Hundar som på tävlingsdagen har uppnått 4 månaders ålder men inte 7 månader. För att få delta
på WT måste hunden ha uppnått 9 månader.
Valpklass 7-12 månader
Hundar som på tävlingsdagen har uppnått 7 månaders ålder men inte 12 månader. För att få
delta på WT måste hunden ha uppnått 9 månader.
Vuxenklass
För hundar som på tävlingsdagen har uppnått 12 månader.

WORKING TEST
För att få delta på WT måste hunden på tävlingsdagen ha uppnått 9 månaders ålder.
Hundarna deltar i någon av de tre klasser som förekommer på mästerskapet och som de är
anmälda till – Nybörjarklass, Öppenklass och Elitklass.
Working Testet ska innehålla fem stationer där varje hund startar med 20 poäng per station. Varje
avvikelse från det perfekta genomförandet, drar ner poängen. För att få vara med i slutstriden om
en mästerskapstitel, måste hunden ha fått poäng på samtliga stationer.
Reglerna för mästerskapets Working Test, följer SSRKs regler och anvisningar.
Deltagande hundar placeras efter avslutad tävling efter sina utförda prestationer/erövrade poäng
och i den rangordning som poängresultatet utvisar.
Främst placerad (högst prestationspoäng) per klass ger 1 poäng. Nummer två i placeringen får 2
poäng, nummer tre får 3 poäng etc.

HUR MÄSTARNA UTSES – FINAL
Varje ekipage, varje klass för sig, tar med sina placeringspoäng från utställning och WT, vilka
adderas. Lägst sammanlagd poäng oavsett klass på WT vinner och blir mästare.
Vid lika slutpoäng, avgör bästa placering från Working Test. Är det lika även där, tittar man
på antalet högsta poäng per station, om det fortfarande är lika kontrolleras vilken hund som
har flest näst högsta poäng, detta görs till man hittar en poängsumma som är olika, Om man
fortfarande inte kan skilja hundarna åt, skall man genomföra en skiljeapport mellan de hundar som ska särskiljas.

ANVISNINGAR FÖR HUNDFÖRARE
Domarnas beslut är slutgiltigt. Deltagare får inte öppet ifrågasätta domslut eller kritisera terräng eller funktionärer. Domare äger rätt att utesluta de hundar vars förare inte åtlyder
domarens anvisningar eller vars förare medvetet stör en medtävlare eller dennes hund. Hund
får inte bära halsband under tävlingen. Det är förbjudet att aga hund.

I mästerskapet får inte delta
A. Hund som tillhör kommissarie, bestyrelse, ringsekreterare eller provledare.
B. Hund som tillhör tjänstgörande domare för den aktuella klassen.
C. Hund som ägts, förts eller personligen tränats av tjänstgörande domare under de
senaste sex månaderna.
D. Hund som ägs av någon ur tjänstgörande domares hushåll.
E. Tik som löper
F. Hund som är utrustad med sele, täcke, bandage eller liknande föremål som
anbringats på hunden. På Working Test får inte heller halsband bäras.
G. Hund som har oläkta sår, visar hälta, har vattensvans eller annan fysisk skada som
kan nedsätta dess arbetsförmåga.
H. Hund som under de senaste sex månaderna ägts av person som av SKK:s
Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund
vid utställning, prov eller tävling.

ÖVRIGA HINDER FÖR DELTAGANDE I MÄSTERSKAPET
Mentalitet
Hund som tidigare, vid tre (3) tillfällen, tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till
mentaliteten, äger inte rätt att delta.
Smittsam sjukdom
Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.
Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka,
parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans
med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.
Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter av slutad karantänsvistelse.
Dräktig tik får inte delta i mästerskapet 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första
parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.
Ansvar för skada
Deltagande hundar och förare förutsätts vara försäkrade och SSRK har inga
ersättningsskyldigheter om hund eller förare skadas under klubbmästerskapet. För skada som
orsakas av hund svarar dess ägare enligt lagen om tillsyn av hund.
Ansvar hos hundägare
Hundägare eller dennes ombud står under pågående klubbmästerskap under det ansvar som
följer av lagen om tillsyn över hundar och katter. Deltagarna svarar för att hunden hålls på ett
sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt
får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.
Om hundägare eller dennes ombud under klubbmästerskapet förvarar hund i strid mot
ovanstående ska denne, av arrangör, bestyrelse, provledning, domare eller övrig funktionär, på
särskild blankett, rapporteras till SKK
Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.
Oacceptabelt beteende hos hundar
Ovanstående tillvägagångssätt gäller även då hundar, som under mästerskapet uppvisar
oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda
hotfullt mot människor och/eller andra hundar. Dessa hundar kan avvisas från området.
Även här skall särskild blankett finnas tillgänglig vid arrangemanget.
Doping och andra otillbörliga förhållanden
Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt
sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende,
prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.
Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning
och tävlade med djur, SJVFS 2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa
föreskrifter.
Därutöver återfinns detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom
SKK-organisationen i Nationellt dopingreglemente för hund.

