Statuter
Klubbmästerskap

Oskarströms Brukshundklubb

Regler och statuter för
klubbmästerskap
Allmänt:
Klubbmästerskap, (KM) arrangeras av Oskarströms Brukshundklubbs styrelse som är
ansvarig för genomförandet.
Arrangemang:
KM är årligen förekommande men datum för mästerskapet kan variera.
KM arrangeras som en inofficiell tävling i alla discipliner. KM ska vara utformat så att så
många som möjligt av klubbens medlemmar kan deltaga. KM ska främja samarbete och öka
intresset för att tävla hos klubbens medlemmar på ett enkelt sätt. Alla ekipage anmälda till en
gren tävlar mot varandra oberoende av meriter.
Funktionärer:
Domare och figuranter utses av arrangören.
Domare kan även vara tävlande som har goda kunskaper om bedömningen i varje enskild
gren.
Hundar:
Alla hundar oavsett ras/blandras är välkomna i ALLA grenar.
Löptikar får vara med men startar sist.
Föraren:
För att delta i KM behöver föraren vara medlem i Oskarströms Brukshundklubb, och får ställa
upp med mer än en hund i alla grenar utom specialsöket.
Information:
Inbjudan till mästerskapet görs på klubben hemsida samt Facebooksida, med följande
uppgifter:
Datum för arrangemang
Kostnad
Sista anmälningsdag
Kontaktuppgifter

Hur blir man klubbmästare?
Bruksmästare:
Bruksmästare blir det ekipage som har högst totalpoäng efter special(Spår, sök, rapport),
uppletande och lydnad.
Ekipage från de olika specialgrenarna tävlar mot varandra och endast en bruksmästare utses.
Vid lika poäng vinner den som har högst poäning på huvudmomentet(spår, sök, rapport) vid
lika även där delas titeln.
Lydnadsmästare:
Lydnadsmästare blir det ekipage som har högst totalpoäng.
Rallymästare:
Rallymästare blir det ekipage som har högst totalpoäng.
Vid lika poäng blir den som har första felet tvåa.
Är båda felfria delas titeln.
Specialsöksmästare:
Specialsöksmästare blir den som har högst totalpoäng.
Vid lika poäng vinner den med snabbast tid. Använder båda maxtiden så delas titeln.
Snabbaste hund:
Mästartiteln Snabbaste hund får den hund som har lägst snittid av två tidtagare.
Vid samma tid delas titeln.
Allround:
Årets Allroundhund blir den hund som med hjälp av 3 grenar har lägst sammanlagda
placeringspoäng.
Vid lika poäng räknas antal förstaplatser. Vid fortsatt lika delas titeln.

Statuter KM Bruksprov
Specialmoment:
Alla betyg har koefficient 1
Rapport:
Sträcka:
B-A / 500 m
A-C / 700 m
Totalt 1200 m
Lottning sker på plats på tävlingsdagen
Momentets början och slut:
Momentet börjar i och med att tävlingsledaren anvisar uppkopplingsplats på A-stationen
och slutar när den sista hunden i klassen fullföljt momentet.
Bedöming:
Bedömning kommer baseras på hundens sträckskicklighet och tid. Ej på stationsuppförande och
ljud.
Vidstående tabell visar hur maxbetyget beror av tidsdifferensen till snabbaste hund. Ekipaget ska gå
en framföringssträcka på 20 m. Hundarna ska sändas sittandes, nedräkning på samtliga hundar 30
sek från det att ekipaget kommer fram till sändplatsen. Hundarna skickas med 3 min mellanrum
+ 20 sek
10 p
+ 20-30 sek
9p
+ 30-40 sek
8p
+ 40-50 sek
7p
+ 50-60 sek
6p
+ 60-120 sek
5p

Ojämnt tempo
Som ojämnt tempo räknas de fall då hund använder sig av en längre tid på en kortare
sträcka. För hund med ojämnt tempo är maxbetyget 9 p.

Sök:
3 figuranter, 150 meter ruta. Maxtid 15 min.
Endast betyg på markering och uppletad figge.
3 figg maxbetyg 10 p.
2 figg maxbetyg 8 p.
1 figg maxbetyg 6 p.
Spår:
ca 400 meter med 3 små träapporter + slut av annat material
3+slut maxbetyg 10 p.
2+slut maxbetyg 8 p.
1+slut maxbetyg 6 p.
Uppletande
Maxtid 5 min.
Halv ruta, 2 föremål appell. 3 föremål lägre (3 utlagda).
Hel ruta, 3 föremål högre, 4 föremål (4 utlagda).
Betyg uppletande:
Appell:
2 föremål 10p, 1 föremål 6p.
Lägre:
3 föremål 10p, 2 föremål 8p, 1 föremål 6p.
Högre:
3 föremål 10p, 2 föremål 8p, 1 föremål 6p.
Elit:
4 föremål 10p, 3 föremål 8p, 2 föremål 6p, 1 föremål 5p.

Brukslydnad
Appellklass utan plats
Alla betyg har koefficient 1

Statuter KM Lydnad
Alla tävlande kör Startklass momenten.
Ett valfritt moment tillkommer från den klass ekipaget är
uppflyttade till.
Momentet måste minst ha koff 3.
Det valfria momentet ska meddelas vid anmälan.
Ordningen på momenten är inte den samma som det brukar vara på en officiell tävling.
Alla tävlande kör momenten i samma ordning.
Momentordning tillkännages vid banvandring.

Statuter KM
Rallylydnad
Banan ska innehålla minst 12 skyltar med moment från samtliga klasser.
Föraren väljer själv om hunden ska vara kopplad eller lös.

Statuter KM Specialsök
KM i specialsök följer de av SBK uppsatta regelverk för prov i
specialsök.

Statuter KM
Snabbaste hund
Hunden springer en sträcka på ca 80 meter.
Tiden tas från det att tävlingsledaren i två steg sänker sin hand till det att hunden passerar mållinjen.
Hundföraren behöver inte ha passerat mållinjen för att tiden ska börja tas.
Vid starten finns en som kan hålla hunden.
Vid mål finns två tidtagare.
Hundföraren får använda vilka lockelser som helst för att få sin hund att springa så fort som möjligt.

