Rallydysten 2019
En for sjov uofficiel Facebook konkurrence. Alle klubber, kredse og foreninger kan gratis deltage. Konkurrencens formål er fokus
på stævnetræning.
Konkurrencen løber over hele året fordelt ud på 4 konkurrencer. Den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 vil den ansvarlige fra hver
klub/forening modtage banerne, som selvfølgelig ikke må offentliggøres eller trænes på forinden. Konkurrencen skal afvikles
indenfor det pågældende kvartal, og resultaterne skal indsendes senes 14 dage efter afviklingen og vil blive offentliggjort samlet
efter hvert kvartal. En hund må kun deltage med et resultat pr. kvartal. Deltager man hos flere klubber/foreninger, så er det kun
det første resultat, der er gældende. Da konkurrencen er uofficiel, må man gerne deltage i en højre eller laver klasse end man
officielt er i.
Arrangementet skal være slået op som en begivenhed min. 14 dage før på Facebook siden ”Rallydysten”, så alle kan se hvor og
hvornår det afvikles. Det er muligt for klubber/foreninger at melde til hele året.
Konkurrencen følger DKK´s regler og når de nye øvelser i 2019 træner i kraft, følger rallydysten med.
Regler:
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Om-DKK/Regler-instrukser/Rally-reglement.pdf
Pointvejledning:
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Aktiviteter/Rally/2018-Rally-Pointvejledning.pdf
Øvelsesbeskrivelse:
https://www.dkk.dk/uploads/documents/Aktiviteter/Rally/2018-%C3%B8velsesbeskrivelser-Rally.pdf
Konkurrencen kan dømmes af en godkendt dommer eller af en erfaren rallyudøver, der selv har konkurrenceerfaring i alle
klasser.
Pointsystem:
Der dystes om æren ☺ Og der kåres en kvartalsvinder samt en samlet årsvinder.
Hver klub/forening skal indsende resultater fra hver klasse – points og banetid samt førers navn, hundens kalde navn og
stambognr./rally start-nr. eller anden entydig ID. Ud fra det vil der blive givet points fra 10-1 til de bedste hunde i hver klasse,
når alle klubber har indsendt resultater.
Banen:
Banen laves af forskellige dommere og skal som nævnt følge DKK´s regler. Dog skal den nemt kunne bygges samt ombygges til
de forskellige klasser. Hvor ikke andet en nævnt er afstanden mellem øvelsesskiltene 4 m og afstanden 1 m mellem kegler i
slalom, spiral og 8-tal. Banen må max fylde 15 x 20 m.
Under filer på Facebooksiden findes dommersedler og resultatliste til brug.
Resultaterne sendes til Ulla Hubert - ulla@gladebernere.dk
For øvrige spørgsmål skriv til Ditte Wolsted – ditteogchristian@mail.dk
Tilmelding sker via Hundeweb.
Klik ind på www.hundeweb.dk . Vælg ”træning” og derefter ”Dansk Kennel Klub Kreds 8” under ”klub” og tryk ”søg” og klik ind
på ”RALLYDYSTEN 2019”. Det er kontaktpersonen, der tilmelder sig via Hundeweb. Og der er igennem Hundeweb info sendes
rundt på mail. Under kommentarfeltet på tilmeldingen skrives klubbens/foreningens navn.
Link til tilmelding: https://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/arrangement/arrangement.html?arrangementId=1639
Det er gratis for klubber/foreninger at tilmelde sig dysten og det er op til den enkelte klub/forening om de tager gebyr for
deltagelse af deres medlemmer eller ej og om der uddeles præmier m.v.

