Regler för distanstävling - ÖSKH
(Cred till NordVästra Götalands KH, Ia Hultman)
Regler för hemmatävling (mer i detalj)
-

Bestämda hinder som behövs per bana kommer skickas till alla anmälda per mail.
-

Har man inte tillräckligt många hinder så är det helt ok att använda färre antal hinder.
MEN för varje hinder mindre du bygger upp, jmf med antalet hinder på den bestämda
banskissen kommer du få 1 ”fel” motsvarande en rivning.

-

Om man inte lyckas bygga enligt banskissen, utan har ett tex ett hinder för lite som är
max-högt eller långt eller båda enligt banskiss så kommer även det innebära 0.5 ”fel”.

-

Ett hinder som inte följer TR kan också ge 0.5 ”fel”, detta avgörs av domaren.

-

Vi tänker att man har färre hinder än på en ”regelrätt bana”, för att alla ska ha större
möjlighet att bygga med så mycket hinder som behövs.
•

Elit (9 hinder)

•

Svår (8 hinder)

•

Medelsvår (8 hinder)

•

Lätt (7 hinder)

•

Mini (5 hinder)

-

Tänk på att ni kan låna hinder av varandra för att få kompletta banor om ni bor nära varandra.

-

Hindren kan självklart vara egenbyggda. Viktigt är att hindren är logiska samt att de inte är en
skaderisk för kaninen att hoppa det.
-

-

Tänk på att bommar ska kunna falla fritt samt att bommar/plank inte ska inte sitta fast i
märlorna

Banskiss med hinder kommer skickas ut till alla anmälda och där kommer det stå hur höga och
långa hindren ska vara
-

Mini; Höjd 25cm, längd 30cm

-

Lätt; Höjd 30 cm, längd 45 cm

-

Medelsvår; Höjd 38 cm, längd 65 cm

-

Svår; Höjd 45 cm, längd 75 cm

-

Elit; höjd 50 cm, längd 80 cm

-

Filma dina banor innan du hoppar. Dessa filmer behöver inte skickas in, men om domaren
behöver dessa filmer för att på bästa sätt bedöma dina lopp rättvist så kan det vara så att domaren
ber dig att skicka in filmen i efterhand.

-

Någon annan än du själv måste filma ditt lopp (loppet får inte vara klippt), samt ta tid. Håll koll
på hur många korrigeringar du gör (gäller ej mini och lätt). Sammanställ antal fel och total tid per
kanin. Filmen måste vara av god kvalité, för att man ska kunna se hinder tydligt och hur kaninen
hoppar över hindren.
-

Säg ditt och kaninens namn innan du startar I filmen

-

AVSTÅND mellan hinder

Avstånd mellan första hindret och start och sista hindret och mål ska vara 1.5 m minst.
-

I mini, lätt, medelsvår: MINST 2.5 meter mellan alla hinder

-

I svår och elit: MINST 2.5 meter mellan alla hinder men bör vara minst 3 meter

NYA eller UPPDATERADE regler och ett förtydligande
•

Har du inte hinder över till en framhoppning kan du hoppa enstaka hinder på banan. Du
får alltså inte hoppa hela banan som uppvärmning.

•

Du måste tävla i dagsljus

Corona begränsningar
-

Det är ett krav att du för att vara med i denna distanstävling följer råden/restriktionerna från
FoHM.

-

Gör helst tävlingen hemma hos dig själv med hjälp av din familj

-

Om du gör denna tävling ihop med en eller flera kompisar tänk på att hela tiden hålla avstånd
(minst 1.5 m hela tiden från de utanför din familj) och att ni SKA vara utomhus hela tiden.

-

Om man kör ihop med någon/några andra ska ni då självklart begränsa er till MAX 8 personer.
-

Om ni är flera som hoppar på samma bana så kan ett tips vara att ni hoppar på banan olika
tid. Bygg upp banan och bestäm vem som hoppar i vilken ordning och den/de som inte
hoppar håller sig en bit ifrån banan.

Bedömning
-

Skicka filmerna på alla omgångar till utsedd aspirantdomare/domare (kommer meddelas).
-

Meddela i mailet hur många fel du har i rivning, i korrigeringar (3 korrigeringar= ett fel)
(gäller ej mini & lätt) samt ”extra-fel” du har pga att banan inte överensstämmer med
banskiss, samt totaltid (grundomgång + omhoppning).

•

Om du använder hemmabyggda hinder så ska du ta närbild på dessa hinders märlor med en bom
på märlan, så att vi kan säkerställa att hindret är säkert.

-

Skicka även ett meddelande till domaren där du anger du höjd och längd på alla hinder i banan,
(ok att skriva ”enligt mått” om hindret är exakt inom måtten). Du anger även vilka hinder (om
några) som inte följer banskiss och ”fel” noterat för detta. Samt antal fel + totaltid.

-

Det är domaren/aspirantdomarens bedömning som är den som gäller och det är den
bedömningen som kommer föras in i den finala resultattabellen.
-

Domarna kommer såklart att bedöma alla så rättvist det bara går under dessa
förutsättningar vi just nu har!

-

Domaren kan göra bedömningen att en bana överlag är ”lättare” än tänkt och då lägga till
fel.

-

Domarna kan diskutera bedömning med annan domare om så behövs.

-

Domaren kan även ta bort eller lägga till korrigeringar.

Men förhoppningen är såklart att inte antal fel kommer behöva korrigeras.

Resultat från tävlingen meddelas via FB senast 8 mars. Priser skickas ut efter det.
Tänk på att
-

Om man blir sjuk får man tillbaka sina inbetalda pengar eller om man avanmäler sig innan den 26
februari 8.00

-

Filmer på loppen ska skickas senast på måndagen efter tävlingshelgen kl 18.00 (via mail eller
messenger till utsedd domare)

-

Man ska ange fel och totaltid i sitt meddelande till domaren. Om man inte anger tid, så kommer
man automatiskt få 120 sek per omgång. ANGE tid med decimal. Kan vara så att domaren
kommer ta om tiden om det är många som ligger inom samma sekund på samma placering.

-

Frågor skickas i messenger-gruppen

