REGLER FÖR DM I AGILITY
I distriktets mästerskap tävlar vi i lag och individuellt.
Vi tävlar i storleksklasserna small, medium och large.
Vi tävlar efter officiella regler med undantag för lagklassen, se nedan.
Tävlingen är öppen för alla som är folkbokförda i Skaraborg samt är medlem i någon SKK
ansluten klubb.
Den individuella klassen avgörs i öppen agilityklass och
öppen hoppklass motsvarande klass 2.
Distriktsmästare blir den med det bästa sammanlagda resultatet.
Har man diskat sig i en klass kan man ej placera sig i DM:et.
Det är det anmälda ekipaget som skall starta i båda klasserna, vid speciella omständigheter
är det tillåtet med förarbyte innan första start och det skall anmälas till tävlingsledningen.
Lagklassen genomförs i en egen öppen hoppklass motsvarande klass 2.
Lagen får vara mixade vad det gäller storleksklasser på hund.
Man får inte mixa ihop ett lag över klubbgränserna. Man ska ha tävlat för klubben större
delen av året.
Man får delta i enbart lagklassen om så önskas.
Laget skall bestå av minst 3 och max 5 ekipage.
Det är de tre bästa resultaten som räknas.
Vid speciella omständigheter tillåts förarbyte i lag, bytet måste vara till en annan
klubbmedlem. Förarbytet skall anmälas till tävlingsledningen.
Ändringar i lag pga speciella omständigheter får göras fram till 1 vecka innan tävlingen och
då till ett ekipage redan anmält till DM.
Varje ekipage får bara delta i ett lag.
Domare bör vara en godkänd eller en domaraspirant som har dömt vid ett antal tävlingar
förut.
Tävlingsledare ska kunna agility och ej vara tävlande för dagen.
Avgifter: officiella anmälningsavgifter som tillfaller arrangerande klubb.
Inbjudan skall läggas ut i facebookgruppen Agility Skaraborg.
Det är den arrangerande klubben som ser till att detta görs.
Priser och rosetter som deltagarna tillhandahålls av arrangerande klubb.
Det ska vara pris och rosetter till de 3 bäst placerade i respektive klass och storlek.
Rosetterna ska vara av större modell, tryckta med DM eller DM-lag, placering samt årtal. Alla
i lagen placerade 1-3 ska ha rosett.
Det ska vara prisutdelning även i de individuella klasserna motsvarande minst 15% av antal
startande samt rosetter till minst placering 3. Dessa kan vara mindre och ska inte vara
tryckta med DM.

Resultaten ska läggas ut i facebookgruppen.

Turordning för att arrangera DM:
- Lidköping BK
- Götene BK
- Töreboda BHK
- Tomten BHK
- Tidaholm BK
- Tibro BK
- Habo BK

Klubbar som ej har möjlighet att arrangera DM i dagsläget, meddelar distriktet när dom vill gå
in som arrangör.

- Hjo BK
- Billinge BK
- Mullsjö BK
- Skövde BK
- Karlsborg BK
- Mariestads BK
- Skara BK
- Vara-Grästorp BHK
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