RANTA ~ STRAND CUP REGLER
Cup deltävlingar kan arrangeras av hundföreningar, som utövar agility och hör till Vasa
Kennel distrikt.

1. Tävlingsklasser
a. Supermölliklass
1) Hund som inte har deltagit i officiell agilitytävling
b. Öppenklass
1) Hund som inte har deltagit i officiell agilitytävling (mölli)
2) Hund som deltagit i officiell tävling och tävlar i klass I-III

2. Deltagaravgift
5 euro per hund
2 euro per omstart och hund

3. Priser
a. Priserna i en Ranta ~ Strand Cup deltävling bestäms av tävlingsarrangören. Priserna bör
ungefär motsvara deltagaravgiften. Till en deltävling behövs 18 priser.
b. I Ranta ~ Strand Cup slutresultatet räknas de tre (3) bästa deltävlingsresultaten per ekipage
samman och efter den sista deltävlingen alltså finalen belönas de tre (3) bästa ekipagen per
agilityklass (Obs! Ej enligt mankhöjdsindelning). Till finalen behövs 6 priser.

4. Tävlingsregler
a. I Supermölliklassens bana ingår endast hopphinder och tunnel.
b. I Supermölliklassen är banans längd max 15 hinder.
c. I Supermölliklassen finns det 3 hopphöjds klasser, mini (15 cm), medi (25 cm) och maxi
(40 cm).
d. I Supermölliklassen delas poäng ut på samma sätt som i andra klasser. Deltar man i
Supermölliklassen och byter under säsongen till en annan klass tar man inte med sig poängen
man fått.
e. I Supermölliklassen diskvalificeras man inte efter 3 vägran, varje vägran = 5 felpoäng.
f. Åldersgränsen för hunden i Supermölliklassen är minimi 12 månader, i Öppenklass är
minimi 18 månader och 1 dag.
g. För att göra det mera jämlikt bland de i Öppenklass har man olika idealtider beroende på i
vilken klass man tävlar i officiella tävlingar: mölli 2,4 m/s, 1-kl 2,8 m/s, 2-kl 3,1 m/s, 3-kl 3,4
m/s.
h. I Öppenklassen gäller allmänna agilityregler enligt Suomen Agilityliitto.

i. Diskvalificerat ekipage får slutföra banan tävlingsmässigt. Träning är ej tillåten.
j. Belönar man hunden på banan diskvalificeras man i Öppenklass. I Supermölli får man 5-fel
vid varje belöning. Som belöning räknas hundgodis, leksak och t.ex. target. Vid avsiktlig
beröring av hunden på banan får man i Supermölli 5-fel per beröring.
k. Tävlingsklassen kan inte bytas nedåt.
l. Om hunden deltar eller byter tävlingsklass officiellt måste idealtiden också bytas i R ~ S
Cupen. Intjänade poäng flyttas med till följande klass (gäller inte Supermölliklassen).
m. Föreningarna får ordna omstart eller en annan inofficiell tävling. Max en omstart per
ekipage. I omstarten kan man delta i sin egen klass eller i en annan klass som inte hunden
tävlar officiellt i. De resultaten räknas INTE med i R ~ S Cupen.

5. Regler för tävlingsarrangören
a. Arrangören bör informera domaren om Ranta ~ Strand Cup reglerna.
b. Domaren behöver inte vara officiell domare.
c. Tävlingsresultaten (=kopia av protokollen) bör snarast möjligt (senast inom sex dagar)
sändas till den som har hand om resultatlistan, denna person utses och meddelas för ett år i
gången. Den som har hand om resultatlistan är er en person som är medlem i den förening
som ordnar finalen.
d. I resultaten bör framgå hundens ras, tilltalsnamn, förarens namn och förening, tid, tidsfel,
banfel, resultat och placering.
e. Ranta ~ Strand Cup deltävlingsarrangörerna deltar i anskaffandet av priser till totalsegrarna
med 0,50€ / tävlande. Summan betalas till arrangören av finalen. Övriga inkomster från
tävlingen får arrangören behålla.

6. Tidtabell för arrangerande av deltävlingar
a. Under sommaren ordnar varje förening en deltävling. En förening ordnar en deltävling och
finalen. Finalen ordnas enligt rullande schema.
b. Tidpunkten för tävlingarna bestäms årligen under våren genom kontaktpersonerna i
föreningarna.

7. Beräkning av R ~ S Cup poäng
För en deltävling får man cuppoäng enligt följande:
Supermölliklass, Öppenklass
1. 10 p
2. 8 p
3. 6 p
4. 4 p
5. 2 p

Övriga som får resultat från 6 plats framåt = 1p.
I Ranta ~ Strand Cup slutresultatet räknas de tre (3) bästa deltävlingsresultaten per ekipage
samman. Om två tävlande har samma poäng fast alla deltävlingar tagits i beaktande avgörs
vinsten/placeringen enligt följande:
1. vem har fler vinster
2. vem har fler andraplaceringar
3. vem har fler tredjeplaceringar
4. vem har fler fjärdeplaceringar
5. vem har fler femteplaceringar
6. vem har deltagit i flest tävlingar
Om två tävlande ändå har lika resultat delas vinsten/placeringen.
Efter finalen belönas i cupen de 3 bästa i Supermölli och Öppenklass (mini-medi-maxi slås
ihop). Alltså behövs 6 st R ~ S Cup finalpriser. Finalprisernas sammanlagda kostnad
finansieras med den summa pengar som kommit in från deltävlingarna (0,50 euro/start).
Arrangören av finalen ansvarar för anskaffandet av finalpriserna.

8. I övrigt följs de i kraft varande officiella agilityreglerna.
a. Hundar som deltar i Strand-cupen skall ha ikraftvarande vaccinationer.
b. Löpande tikar får inte delta i Strand-cupen.

