Stockholms Rallylydnadscup - statuter
SBK Rallylydnadssektor i Stockholmsdistriktet arrangerar Stockholms Rallylydnadscup med syfte att
uppmuntra ekipage i rallylydnad att tävla mer och avancera uppåt i klasserna.

Vem kan delta?
Rallylydnadscupen välkomnar de klubbar som samarbetar inom Stockholmsdistriktet. I cupen får
deltagare från angivna klubbar delta. Se lista nedan.
Deltagande ekipage ska vara medlem i någon av dessa och tävla för den klubben.

Hur genomförs Cupen
Cupen består av alla fyra klasserna dvs nybörjare, fortsättning, avancerad och mästare. Ett pris delas
ut i varje klass.
Ett ekipage består av en förare med en och samma hund. En förare med flera hundar kan bilda flera
ekipage.
För att delta i en klass ska man ha genomfört 3 starter med kvalificerande resultat i klassen (för
Mästarklass gäller 6 starter/resultat). När man har uppnått 3 resultat i en klass kan man inte delta i
cupen med resultat från föregående klass.

Rapportering av resultat
Varje tävlande rapporterar sina tre bästa resultat för ekipaget från genomförda officiella tävlingar.
(för Mästarklass sex resultat)
Man rapporterar in uppgifter för den klass där man uppnått tre resultat senast. Man kan inte
rapportera resultat från en tidigare klass om man uppnått tre resultat i en högre klass, oavsett om
resultaten är kvalificerande eller ej.
Rapportera även in resultat från övriga tävlingar du har genomfört. Dessa uppgifter kommer att
användas om det visar sig att det finns flera ekipage som har samma resultat.
Rapportera resultaten i bifogat Excel ark.
Man har möjlighet att tävla på alla officiella rallylydnadstävlingar i hela landet för att samla poäng.

Poängberäkning
Poängen räknas per ekipage. De tre (för MKL sex) inrapporterade bästa resultaten räknas samman.
Har flera ekipage har samma resultat så jämför man poängen på 4e bästa resultat, därefter 5e osv.
tills en vinnare kan utses.
Om fler än ett ekipage ändå har samma resultat premieras den som har tävlat flest gånger i
Stockholmsdistriktet.

Tidsperiod för tävlingen
Tävlingar som genomförs under perioden 1 september till 31 augusti.
Resultaten ska vara inskickade till SBK Stockholmsdistrikt Rallylydnadssektorn,
rallylydnad@sbkstockholm.se senast den 5 september aktuellt tävlingsår.

Priser
Ett individuellt pris per klass delas ut till det vinnande ekipaget med högsta poäng i respektive klass.
Priset delas ut i samband med någon av rallytävlingarna i Stockholm under september innevarande
år. Pristagare meddelas via mail i förväg.

Deltagande klubbar
Deltagaren måste vara medlem i och tävla för någon av följande klubbar
Brukshundklubbarna
Danderyd-Täby Brukshundklubb
Järfälla Brukshundklubb
Lidingö Brukshundklubb
Mälarö Brukshundklubb
Nacka Brukshundklubb
Solna-Sundbyberg Brukshundklubb
Svenska Brukshundklubben Stockholmsavdelning
Stockholms Södra Brukshundklubb
Tyresö Brukshundklubb
Vällingby Brukshundklubb
Värmdö Brukshundklubb
Waxholms Brukshundklubb
Österåkers Brukshundklubb
Lokala kennelklubbarna
Apollogruppen
Munsö Adelsö lokala kennelklubb
Norsborg Lokala Kennelklubb
Hundungdom
Lidingö
Mälarö
Nacka
Skarpnäck
Stockholm

Österåker

