
STATUTER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP I RALLYLYDNAD 
inom SSPK 

Klubbmästerskap, (KM), i rallylydnad ska arrangeras en gång per kalenderår, antingen i samband med en av 
SSPK:s utställningar som inte samarrangeras med SKK eller i samband med att KM anordnas i annan/andra 
gren(ar), t ex agility, lydnad, freestyle eller bruks. KM kan arrangeras på samma ort varje år eller flyttas runt.  

Klubbmästerskapet ska vara en officiell tävling och alla vid tävlingstillfället officiella rallylydnadsklasser ska ingå i 
tävlingen.  

Även andra raser äger rätt att delta som på vanlig officiell tävling, men endast SSPK:s raser kan tävla om att bli 
Klubbmästare. Ägaren och/eller föraren måste bli medlem i SSPK senast 3 veckor före tävlingen (=senaste 
anmälningsdag) för att kunna tävla om att bli Klubbmästare.  

SBK:s regelverk för bedömning av utförande gäller för alla klasser. Officiell domare och tävlingssekreterare (om 
ej sekr finns att tillgå ansvarar domaren för resultatredovisning) ska anlitas för att säkerställa en korrekt och 
rättvis bedömning.  

Detta gäller endast de som tävlar om att bli Klubbmästare: Tävlande startar i den klass man normalt tävlar i. En 
tävlande som är berättigad att starta i nästa klass med hjälp av tre kvalificerande resultat eller minst ett resultat 
helt utan avdrag (100 poäng) mer än en månad före KM skall starta i nästa klass. Detta för att sporra deltagarna 
att fortsätta upp i klasserna.  

Anmälningsavgiften skall vara samma som när man anmäler till SBK och både betalning och anmälan skall vara 
inkommet till angivet bg/pg/kontonummer och email adress senast tre veckor före tävlingen.  

Den hund som erövrar vandringspriset tre gånger får behålla det. Man kan tävla i samma klass eller i olika 
klasser beroende på vilka priser man erövrat på andra officiella rallylydnadstävlingar under åren. 
Vandringspriset skall åtföljas av en bok eller pärm där den tävlande fyller i sitt eget namn, hundens 
registreringsnummer och stamtavlenamn samt tävlingsår. Den tävlande som får behålla vandringspriset skall 
skänka ett nytt, liknande vandringspris. Det allra första vandringspriset bekostas av SSPK.  

Den deltagare som har högst totalpoäng oavsett klass blir Klubbmästare. 
Om två eller flera deltagare har samma totalpoäng måste följande avgöra vem som har vunnit:  

1. Om det endast finns deltagare i en enda klass skall i första hand bästa tid avgöra i det fall två eller flera 
tävlande har samma totalpoäng. Om det är deltagare i flera klasser så kan inte tiden avgöra eftersom 
skyltarna tar olika lång tid att genomföra och det är olika skyltar som ingår i de olika klasserna.  

 

2. Om tiden inte kan avgöra vem som har vunnit ska den som har minst eller inget avdrag på den slalom, 
spiral eller front som ingår anses ha vunnit tävlingen. Vid behov får man se på två eller alla tre skyltarna 
i nämnd ordning. Om mer än en front ingår kan man se på samtliga och då tar man dem i den ordning 
de kommer på banan.  

 

3. Vid startande i mer än en klass är det punkt nr 2 som gäller för att avgöra vem som vunnit.  
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