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Otillåtna begränsningar i anmälan
Förbundsstyrelsen har beslutat att skärpa konsekvensen av felaktig användning av
övrigfältet. Nedanstående gäller anmälningar till tävlingar efter den 27 juni.
I regelverket finns att läsa;
Övrigtfältet ger anmälaren möjlighet att närmare begränsa eller utöka sin anmälan. Hundägare
kan inte genom anmälan undvika att möta andra hundar än sina egna. Om sådant krav anges och
hundarna enligt ranking hamnar i samma lopp stryks den lägst rankade hunden, om ej annat anges.
(Om hund är inbjuden till lopp som rankas nedifrån stryks istället den högst rankade hunden.)
Övrigtfältet kan också användas till andra praktiska förbehåll såsom att hunden bara ska delta om en
annan tränares hund kommer med i lopp (om man ex samåker) eller om tränaren vill att exempelvis
minst två av tränarens hundar får lopp.
Det finns dock vissa förbehåll som ej får göras;
- Om en tränare begränsar sin anmälan med att man ej vill möta en specifik annan hund (och då
alltså ej sin egen - se ovan) så kommer den anmälan tas bort innan rankinglistan upprättas. Hunden
kommer alltså ej vara med i det underlaget som skickas till tävlingsledaren.
- Om en tränare begränsar sin anmälan med att man inte vill möta en viss klass så kommer den
anmälan tas bort innan rankinglistan upprättas. Hunden kommer alltså ej vara med i det underlaget
som skickas till tävlingsledaren.
Tränaren till hundar som plockas bort pga felaktigheter i anmälan kommer att meddelas via mail i
samband med att rankinglistan skickas till sällskapen.
Eftersom kongressen skärpt bestämmelserna för hur klasser kan blandas behövs inte längre denna
möjlighet till begränsning. Lopp för greyhounds kan bara innehålla två klasser, om hundägare ej
aktivt anmält till högre klassat lopp eller tillfrågats. Lopp för whippets (och andra raser) kan
innehålla tre klasser, om hundägare ej aktivt anmält till högre klassat lopp eller tillfrågats, eller om
loppen är för kategori A eller E där fler klasser kan blandas.
Om hunden angett alternativ bana går anmälan vidare dit. Tävlingsledaren på banan som hunden
anmält till i första hand meddelar då tävlingsledaren på den alternativa banan. Där placeras hund in
i rankingen på samma villkor som de som anmält direkt till den banan.

