Inbjudan till KM i Agility 2019

Välkommen att anmäla er till årets KM i agility. KM är öppet för alla
medlemmar i Tierps BK.
Datum: 8/8
Banbygge: Vi hjälps åt att bygga banorna, samling kl.17 för de som kan.
Första banvandring: När vi byggt klart, tidigast 18.15.
Klasser
Blåbärsklass: Öppen för alla hundar över 15 månader som inte tävlat
officiellklass eller vunnit Blåbärs KM tidigare.
Öppenklass: Öppen för alla hundar över 18 månader.
Mer specifik information sist i inbjudan.
Anmälan: Mejla din anmälan till agilitytbk@gmail.com. I din anmälan ska
det finnas med: Förare, hundens namn, vilken klass (öppen eller blåbär) och
vilken storlek hunden tävlar i (XS, S, M, L, XL).
Sista anmälningsdag: 4/8
Startordning: Blåbär, Öppen hopp, Blåbär, Öppen agility.
Prisutdelning: I klubbstugan efter att vi har hjälpts åt att plocka in hindren.
Frågor: agilitytbk@gmail.com

Välkommen till en rolig och spännande kväll!

Genomförande:
KM i Öppenklass genomförs i ett hopp- och ett agilitylopp (klass 2 svårighet på
banan ungefär). Tävlingen genomförs med de fem officiella storleksklassernas
hopphöjder, men xsmall och smalls resultat räknas som en klass och large och
xlarge resultat räknas som en klass. Medium genomförs som en egen klass. Det
ska koras en vinnare i xs/s, m och l/xl.
KM i Blåbärsklass genomförs i två lopp på samma bana. Banan består endast
av hopphinder och tunnlar. Tävlingen genomförs med de fem officiella
storleksklassernas hopphöjder, men xsmall och smalls resultat räknas som en
klass och large och xlarge resultat räknas som en klass. Medium genomförs
som en egen klass. Det ska koras en vinnare i xs/s, m och l/xl.

Vinnaren av KM blir den som har:
Snabbast tid och minst antal fel sammanlagt i de två loppen (gäller både
blåbärsklass och öppenklass).
Om två eller fler ekipage har samma resultat så avgör agilityloppets resultat vem
som vinner i öppenklass och i blåbärsklass räknas andra loppets resultat då för
att utse en vinnare.

