Kungsörs BHK hälsar Dig välkommen till

JULENS TUNNEL-RACE
på Annandagen den 26 dec 2018 i Kungsörs HundArena
Kungsörs HundArena – en uppvärmd inomhushall med underlag av konstgräs

”SWICH-LÖPET”
Fjolårets succe även i år
En individuell klass där Du kan köra hur många gånger du vill. En enkel och snabb springbana
på ca 100 m där ekipaget med den snabbaste tiden vinner oberoende av storlek
Genom att förbättra din tid och placering kan Du anmäla dig och köra loppet flera gånger
Anmälan och betalning sker på plats – Betala kontant eller swicha 30:- /starttillfälle
TÄVLINGSLEDARE, DOMARE, SPEAKER: Hans Nordgren tel 0736-73 29 42
Ingång för tävlande och publik sker ifrån hallens långsida mot Thule Möbler
Ingen parkering på byggnads ingångssida. Parkering endast avsett för funktionärer

Inga ytterskor får beträda mattan.
Använd endast torra och rena inneskor eller strumpor.

Anmälan kan ske 1 timme före nedan angivna starttid. Anmälan sker genom att Du själv
stryker Ditt namn på uppsatta startlistor. Är Du inte avprickad på startlistan tar vi detta som
att ekipaget är struket.
Banvandring & Första start enl tider / program nedan
Banvandring sker i 8 minuter.
- Individuella klasserna: En banvandring för S/M och två banvandringar för L innan start av
resp storleksklass
- Lag-stafetten: Två banvandringar
- Swish-löpet: En banvandring

Löptikar tillåts ej vistas i hallen annat än vid tävlingsmomentet. Har Du löptik meddela detta
i god tid till inropet innan Din start
Rastningsslinga för era hundar finns i närliggande skogsområde
Se till att plocka upp efter era hundar och att de är rastade innan tillträde till hallen så att de
inte gör sina behov inomhus på mattan.
Frågor: Tävlingsledaren eller maila agility@kungsorsbhk.com
Vår Cafeteria erbjuder enklare servering

STARTORDNING / PROGRAM
”Racet” börjar kl 09.00 med banvandring individuell klass.
Första start ca 09.15
Small (18) (Banvandring 1-18)
Medium (20) (Banvandring 1-20)
Large (43) (Banvandring 1-43)
Paus och ombyggnad av banan
Därefter sker två banvandring av lag-stafetten
Lag-stafett ( 17 lag) (Banvandring lag 1-9 därefter lag 10-17)

Paus och ombyggnad av banan
Därefter sker en banvandring

”Swich-Löpet”
Regler för tunnelracet
- Endast tiden är det som räknas som Ditt resultatet
- Vägringar och fel räknas ej
- Sker en vägran eller fel så måste ändock rätt tunnel tas. I annat fall blir ekipaget diskat
- Vid lagstafetten går klockan på hund 1 och sluttiden klockas av när hund 3 är i mål
Reglerna kommer även att informeras på plats innan tävlingen börjar då ni även kan fråga
ifall något verkar oklart
OBS: Se till att att hålla din hund kopplad så inga olyckor inträffar. Speciellt viktigt under lagstafetten eftersom 2:a och 3:e hund i laget startar innan hund i mål är uppkopplad
Regler för ”Swich-Löpet”
- Tiden avgör. Snabbaste ekipage vinner oberonde av storlek
- Tävla så många gånger du vill för att ev förbättra din tid
- Vägringar och fel räknas ej
- Sker en vägran eller fel så måste ändock rätt tunnel tas. I annat fall blir ekipaget diskat

Vägbeskrivning:
Kungsgatan 10, Kungsör.
Kartskiss finns på vår hemsida www.kungsorsbhk.com under ”Kontakt”

Koordinater (WGS84 decimal):
59.426095, 16.118639

11 Förarens skyldigheter
”Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och
anvisningar som utfärdas för agilitytävlingar samt de ytterligare
anvisningar som meddelas.”…

3. Ansvar
”Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt
ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i
samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående
utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte
bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang”

I år tänker vi på alla hemlösa, svårplacerade och skadade HUNDAR
som har det svårt och till den personal som tar hand om dem.
En behövande julklapp.
Vi skänker delar av Era anmälningsavgifter av Tunnel-Racet till

Årets Sponsor
DJURSPECIALISTEN
ALLT FÖR DIN HUND OCH KATT
Eskilstuna
Välkomna och lycka till önskar vi Kungsörs BHK & Kungsörs HundArena
Hoppas ni får en skojig dag hos oss

