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Ändring/Kommentar
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1 Tävlingar
Det åligger sektionerna, att före den 31:a december, komma in med önskemål till HS om
tävlingsdagar för kommande säsong. Om möjligt ska hänsyn tas till SKK:s och specialklubbarnas
planerade utställningar/aktiviteter, för att främja möjligheten till allsidiga aktiviteter för våra
medlemmar. Fastställt tävlingsprogram ändras endast i undantagsfall och då i samråd med HS,
domarna och övriga eventuellt berörda.
1.1

Derby

Säsongen avslutas med Derby, där vinnarna får ett speciellt Derbytäcke av arrangerande sektion.
Derbyt alternerar mellan sektionerna i av HS fastställd ordning.
Observera att arrangerande klubb har rätt att tidigarelägga anmälningstiden med en vecka till
Derbyt.
1.2

Rakbane SM

Rakbane SM ingår i Whippet Race program och ska arrangeras varje år.
Huvudstyrelsen ansvarar för Rakbane SM. Tävlingen ska alternera mellan sektionerna enligt en av
HS fastställd ordning. HS står som garant för att SM genomförs varje år. HS står också som garant
för att arrangören inte gör en ekonomisk förlust.
Tävlingen är könsdelad och är den enda tävlingen inom Whippet Race där man korar den för dagen
snabbaste hanhunden respektive tiken.
Rakbane SM arrangeras vanligen under två dagar.
Segrarna får en inteckning i de två vandringsprisen och äran att förvara dem till nästa SM. De får
också ett mindre pris som de får behålla. Även tvåan, trean, och fyran erhåller pris.
De fyra hundar som inte kvalificerat sig till A-finalen, springer en B-final.
Den speciella graveringen i vandringspriserna står arrangerande sektion för.
Rakbane SM kan kombineras med en vanlig poängtävling.
Tävlingen följer Whippet Race domaranvisningar.
Endast hundar med licens får tävla om titeln. Licensen ska vara godkänd före anmälningstidens
utgång. Arrangerande sektion ska vid behov kontrollera licensen med registratorn. Övriga regler
enligt kapitel 1.2.1.
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1.2.1

SM – regler

SM är öppet för alla whippets med Whippet Race-licens. Whippet Race tävlingsregler tillämpas
med följande undantag:









1.3

Hanhundar och tikar tävlar var för sig.
Tävlingarna inleds första dagen med tre försöksheat. 15 min. paus mellan försök 1 och 2.
Minimum 45 min. paus mellan försök 2 och 3.
Arrangör, tillsammans med HS, kan besluta om att stryka försöksheat 3 vid väderlek som
bedöms vara för påfrestande för hundarna (t.ex. extrem värme). Tiden från de två snabbaste
heaten räknas samman för placering i semifinalen.
Lottning till bur, till semifinalerna och finalerna, sker genom att varje ägare/ansvarig för den
deltagande hunden får dra en lott.
Samtliga hundar går till final. Semifinalerna benämns A/B 1 och A/B 2, C/D 1 och C/D 2
o.s.v. De två snabbaste från A/B 1 respektive A/B 2 går till A-final. Trean och fyran går till
B-final. De två snabbaste från C/D 1 respektive C/D 2 går till C-final. Trean och fyran går
till D-final o.s.v.
Samtliga får poäng för Whippet Race enligt gällande skala.
ANMÄLAN GÖRS AV DEN TÄVLANDE DIREKT TILL ARRANGERANDE
SEKTION. OBS! ANMÄLNINGSTIDEN ÄR 1 MÅNAD FÖRE SM.
Anmälningsblanketter tillhandahålls av arrangerande klubb.
Tävlingstider

I samband med veterinärbesiktningen anmäls hundens närvaro och startavgiften betalas.
Första start äger rum klockan 10.00, eller så snart alla hundar är besiktigade och sekretariatet hunnit
med att göra eventuella ändringar i programmet.
Tävling utan semi
Mellan försök 1 och försök 2 ska det vara minst 15 minuters paus.
Mellan försök 2 och finaler ska det vara minst en timmes paus.
Tävling med semi
Mellan försök 1 och försök 2 skall det vara minst 15 minuters paus
Mellan försök två och semifinaler skall det vara minst en timmes paus
Mellan semi och final skall det vara minst 15 minuters paus
1.4

Omlopp

Omlopp kan dömas av följande orsaker:
a) Vid tekniskt missöde.
b) Då en eller flera hundar har påverkat loppet så att korrekt bedömning inte är möjlig.
Domaren är den som avgör om omlopp ska ske. Tävlingsledaren avgör när omloppet ska ske, dock
tidigast efter 15 minuters paus.
(Tävlingsledare kan i samråd med domare och representanter för deltagande hundar fatta ett annat
beslut).
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1.5

Veterinärbesiktning

Enligt lag skall hundarna veterinärbesiktigas innan tävlingen. Besiktningen börjar kl. 9.00 eller
minst en timma innan tävlingen börjar. Veterinärbesiktningen kan påbörjas tidigare för de hundar
som finns på plats vid stort antal deltagare.
1.6

Åtgärder vid otjänligt väder

Vid olämpligt väder beslutar domarna för dagen, tävlingsledare samt veterinären, om denne finns på
plats, huruvida tävlingen ska genomföras, skall uppskjutas en stund eller avblåsas helt.
1.7

Åtgärder vid befarad smittsam sjukdom

Varje sektion skall till huvudstyrelsen anmäla misstanke om smittsamma sjukdomar bland
hundarna. Huvudstyrelsen har sedan att ta ställning till eventuellt tävlingsstopp hos en eller flera
sektioner under begränsad tid.
1.8

Allmänna ordningsregler

Ordningen utanför banan före och under tävlingen är tävlingsledarens ansvar. Denne har bland
annat som uppgift att se till att hundarna inte är placerade för nära banan när de inte deltar i
pågående lopp. Det är ägarens ansvar att se till att hundarna är ordentligt kopplade med kedjekoppel
och koppelkrok, i bur eller på annat säkert sätt, så de inte kommer loss och stör tävlingen.
För övrigt gäller för deltagarna att följa de etiska regler som årsmötet antagit.
1.9

Flaggor

Vid gropen, målet, hos harmaskinisten och vid starten ska det finnas en ORANGE flagga för att
markera STOPP och en GRÖN flagga för att visa KLART FÖR START. Starten får inte gå förrän
samtliga stationer visar GRÖN flagg. Det ska också finnas en VIT flagga i starten att signalera med
till harmaskinisten att starta trasan.
Sektionen ska hålla domarna med en röd, vit, blå, svart och gul flagga. Dessa används för att
markera när någon hund är nollad eller diskvalificerad. Om gul flagga saknas ska domarna vid
varning räcka upp alla flaggor, därefter anges vilken hund som varnats.
Målet ska ha lika uppsättning flaggor för att markera ordningsföljden i mål.
Start och grop ska ha lika uppsättning flaggor för att markera när en hund eller hämtare saknas.
Färgen på flaggorna ska vara enligt de färgprov HS fastställt.
Om kommunikationsradio finns kan dessa i vissa fall ersätta grön och röd flagg
Vidare ska det finnas ett reservtäcke i respektive färg vid starten

VERSION 4

6 (6)

2 Sektionsflaggor
Storlek på flaggor 33 x 47 cm.

Halmstad WR

Norrköping WR

Kalmar WR

Södertälje WR

Karlstad WR

Västerås WR
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