Reglementen ONEonONE KV BRABO 2021 – zaterdag 25/09
• We lopen telkens per twee, met langs weerszijden een hond
van een verschillend team.
• In principe voorziet elk team zelf een box en ballenlader, eventueel kan men wel onderlinge
afspraken maken met andere teams.
• De honden lopen in de mate van het mogelijke na elkaar, op dezelfde baan voor dezelfde
vereniging. Dit om zo weinig mogelijk tijd te verliezen met het wisselen van boxen. Dus we beginnen
bijvoorbeeld op blauw met honden van Hasselt en op rood met honden van Aarschot, enz.
• Er is géén inlooptijd voorzien, tenzij het noodzakelijk is voor de veiligheid van de hond. Indien men
toch dient in te lopen, MOET dit bij de inschrijving opgegeven worden met de uitleg waarom dit
noodzakelijk is.
• Prijs bedraagt 2 € voor drie runs, contant te betalen de dag zelf bij de lijnrechter, indien gewenst en
de tijd het toelaat wordt het toegelaten om meerdere keren met dezelfde hond in te schrijven.
• Elke heat mag er één valse start gelopen worden, zoals het vroeger het geval was. Als de hond op de
andere baan valse start loopt, telt de tijd van de hond die juist liep wél. Er wordt van deze regel
afgeweken om honden die niet de gewoonte hebben om te starten, toch de kans te geven om een degelijke
start te hebben.
•

De maximale spronghoogte bedraagt 27.5cm. Kleinere honden springen op hun eigen spronghoogte.

• Aanvangsuur 16.00h. Indien er onverwacht veel of weinig inschrijvingen zouden zijn, kan dit
maximaal met één uurtje vervroegd of verlaat worden.
• Inschrijvingen uiterlijk maandag 20/9 verstuurd te zijn bij voorkeur gezamenlijk via de
teamverantwoordelijken. Al zullen individuele inschrijvingen ook aangenomen worden. De honden die
op voorhand ingeschreven zijn, staan op het programma. Eventueel, als er tijd over is, kunnen er nog
honden extra toegevoegd worden de dag zelf. Voor de late inschrijvers zal er evenwel géén diploma
voorzien zijn.
• Voor de snelst geregistreerde tijd, wordt een mooie prijs voorzien op de prijsuitreiking, en de titel
van de snelste flyball-hond van onze competitie. Bij gelijke tijden geldt de snelste tweede of derde tijd.
Alle honden die op voorhand ingeschreven hebben krijgen zondagavond ook een oorkonde met hun beste
tijd erop.
•

De fungerende scheidsrechter beslist autonoom bij gevallen niet voorzien in dit reglement.

•

Er kan ingeschreven worden in twee categorieën:
o Veteranen (vanaf 8j – geboren voor 25/09/2013) én kleine hondjes (-22.5cm) veteranen lopen, indien ingeschreven als veteraan, op een hoogte die ze zelf mogen kiezen

o Open Klasse : honden 22.5cm en hoger
•

Dit is géén officiële wedstrijd, enkel een funevent.

