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A. RALLY-LYDNADSTÄVLINGS REGLER  

På rally-lydnadstävlingar följs regler och tävlingsdirektiv för rally-lydnadstävlingar. 

Reglerna för rally-lydnadstävlingar har godkänts i Finska Kennelklubbens fullmäktige 

23.11.2013 och träder i kraft 1.5.2014  

1. SYFTET MED RALLY-LYDNADSTÄVLINGAR 

Syftet med rally-lydnadstävlingar är att testa resultatet av skolningen samt samarbetet mellan 

förare och hund samt kontrollera den inlärda beteendenivån hos hunden. 

Tävlingsprestationen som bäst är när samspelet mellan hund och förare är sammansvetsat, 

där kombinationen av teknisk kunskap och hundens glädje att jobba med föraren syns. 

 

Hobby- och tävlingsverksamhetens mål är att lära hunden ett behagligt och kontrollerat 

beteende samt åt föraren en rätt och saklig hundhantering. Förutom detta är syftet att lära åt 

hundföraren kunskap om hundens inlärningsförmåga och skolningens möjligheter att förbättra 

hundens samhällsduglighet, djurvänlighet och bidra till en frisk tävlingsanda samt öka 

intresset för hundhobbyn 

2. RALLY-LYDNADSTÄVLING 

Rally-lydnadstävlingarna är  

 allmänna, nationella tävlingar,  

 ras- eller föreningsspecifika tävlingar eller 

 internationella tävlingar.  

3. VILLKOR FÖR DELTAGANDE SAMT BEGRÄNSNINGAR  

 

Föraren ansvarar för sin egen och sin hunds tävlingsduglighet. För personer under 18 år 

ansvarar förmyndaren för förarens och hundens tävlingsduglighet. 

Ansvariga provfunktionären kontrollerar förarens och hundens deltagarrätt. Ekipaget bör 

uteslutas från tävlingen, ifall tävlingsdugligheten ej uppfylls. Resultaten av ej 

tävlingsdugliga ekipage makuleras i de fall de deltagit i tävlingen. 

3.1. Hundens deltagarrätt 

Alla 10 månader fyllda hundar har rätt att delta i tävlingarna, med undantag för 

nedanstående begränsningar. Deltagande i mästarklassen förutsätter 15 månaders 

ålder. 

Hunden har endast rätt att delta i en klass per tävling. Hundens förare får ej bytas ut under 

tävlingens gång. 
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I tävlingar för ej delta: 

 sjuk hund 

 tik 30 dygn innan beräknad nedkomst och under 42 dygn efter nedkomst 

 hund som ej är id-märkt och oregistrerad  

 hund som ej uppfyller Kennelklubbens karv på vaccinationer och direktiv angående 

kuperingsförbud 

 hund som ej uppfyller Kennelklubbens ikraftvarande antidoping krav 

 hund som är agressiv mot människör eller andra hundar 

 deltagarrätten för löpska tikar definieras i anvisningarna för arrangering av tävling  

4. REGLER ANGÅENDE JÄV 

Kennelklubbens ikraftvarande allmänna regler efterföljes. 

5. BEVILJANDE AV TILLSTÅND ATT ARRANGERA TÄVLING  

Dessa regler efterföljs av Kennelklubben beviljade rally-lydnadstävlingar. 

Kennelklubbens medlemsföreningar har rätt att arrangera tävlingar. 

6. ANHÅLLAN OM TÄVLING 

Anhållan om tävling bör göras enligt Kennelklubbens tidsfrister. 

6.1 Anhållare av tävlingar samt ansvarig arrangör 

Anhållan om tävlingslov görs av den arrangerande föreningen, som bör vara Kennelklubbens 

medlemsförening. Arrangörens utnämda tävlingskommitté ansvarar för arrangemangen.  

Arrangören kan begränsa tävlingens totala deltagarantal eller deltagarantal per klass.  

6.2 Tidsfristen för anhållan 

Anhållan om tävling bör göras enligt Kennelklubbens tidsfrister. 

6.3 Anhållans innehåll 

I tävlingsanhållan bör nämnas: 

 arrangör 

 tävlingens namn och art 

 tidpunkt för tävlingen och tävlingsplats 

 tävlingsklasser 

 deltagarbegränsningar 

 överdomare som gett sitt godkännande 
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 ansvarig provfuntionär 

 deltagaravgiftens storlek 

 till vem och senast när anmälan bör göras och vart deltagaravgiften skall betalas 

Rekommendation är att det utses för överdomaren en suppleant. 

6.4 Anhållans adressering 

Angående tävlingens anhållan efterföljes Kennelklubbens ikraftvarande allmänna direktiv. 

6.5 Meddelande och annonseringa av tävlingen 

Beviljaren av tävlingen levererar uppgifterna angående tävlingarna till Kennelklubben för 

publicering. 

7. FRAMFLYTTNING ELLER INHIBERING AV TÄVLING 

Efterföljes ikraftvarande Kennelklubbens allmänna direktiv. 

8. TÄVLINGENS ÖVERDOMARE 

Rally-lydnads överdomaren och hans suppleant böra vara av Kennelklubben godkända Rally-

lydnads överdomare, samt ha ikraftvarande bedömningsrättigheter. Arrangören eller 

Kennelklubben granskar den utländska domarens bedömningsrättigheter.  

9. ÖVRIGA DOMARE OCH ANSVARIG PROVFUNKTIONÄR 

9.1 Övriga domare 

Bedömmande rally-lydnadsdomare skall ha överdomarrättigheter. Tävlingen kan ha flera 

domare om deltagarantalet är stort. Samma domare bedömmer alla ekipage i samma klass. 

9.2 Ansvarig provfunktionär 

Ansvariga provfunktionären bör ha behörighet som rally-lydnads provfunktionär och den 

ansvarar för att tävlingen arrangeras enligt reglerna.  

10.  ANMÄLNING TILL TÄVLING OCH UTEBLIVET DELTAGANDE 

10.1. Anmälan 

Anmälan till tävling bör ske på arrangörens meddelade sätt, och inom utsatt tidsfrist. Till 

anmälan bör bifogas betalningskvitto eller en kopia av den. 

10.2. Efteranmälan 

Efter att anmälningstiden gått ut kan arrangören ta emot efteranmälningar om det finns plats, 

dock ej efter att deltagarlistan och tidtabellen skickats ut. Arrangören har rätt att  debitera 

dubbel avgift för efteranmälningar. 
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10.3. Anmälan på tävlingsplatsen 

Deltagaren bör anmäla sig till arrangören senast 30 minuter innan utsatt bangenomgång. I 

samband med anmälningen bör hundens register- och vaccineringsbevis uppvisas samt 

överlämna hundens tävlingsbok åt arrangören. Deltagare som ej anmält sig i tid på 

tävlingsplatsen kan uteslutas från tävlingen.  

10.4. Uteblivet deltagande 

Deltagaravgiften returneras ej utan godtagbar orsak. Om uteblivet deltagande bör 

arrangören meddelas genast då orsaken uppkommit. Ifall att man vill att deltagaravgiften 

returneras bör orsaken meddelas samt skicka de behövliga dokumenten inom 7 dygn efter 

tävlingens slut till arrangören.  

Deltagaravgiften returneras endast i dessa fall  
 

- Tävlingen inhiberas eller framflyttas och ekipaget kan ej delta vid den 

nya tidpunkten.  

-    Föraren är sjuk eller skadad. Läkarintyg bör uppvisas.  
 

-    Hunden är sjuk eller död. Veterinärintyg bör uppvisas.  
 

- Tävlingsdomaren byts och hunden kan ej pga. jäv delta eller hunden kan ej erhålla 

skolningspris pga. domarbyte.  

- Hundens tävlingsklass ändras efter att anmälningstiden gått ut och i 

följande klass finns ej rum.  

För inhiberat ekipage kan man ta med ett annat betalande ekipage.  

11. BEDÖMNING  

Bedömningen av ekipagets prestation definieras i tävlingsdirektiven som bifogas dessa regler. 

12.  TÄVLINGSKLASSER OCH ERHÅLLANDEN 

12.1. Tävlingsklasser och skolningspris 

Rally-lydnads momenten utförs och bedöms enligt tävlingsdirektiven samt till dem bifogade 

skyltbeskrivningarna. 

För godkänt resultat krävs minst 70 poäng, där max poäng är 100. Rally-lydnads 

skolningspris (RTK) delas ut i varje klass åt hunden då den erhåller sitt tredje godkända 

resultat från ifrågavarande klass. Hunden flyttas upp till nästa klass då den erhållit 

skolningspris. Hund som tävlat i högre klasser kan ej återgå att tävla i lägre klasser. 
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Nybörjarklass (ALO) 

Uppgifterna 1-31 

10 månader fyllda hundar, som ej erhållit 3 godkända 

resultat i nybörjarklassen. 
RTK1 

Öppenklass (AVO) 

Uppgifterna 1-54 

Hundar som har erhålligt tre godkända resultat i 

nybörjarklassen. 
RTK2 

Segrarklass (VOI) 

Uppgifterna 1-77 

Hundar som har erhålligt tre godkända resultat i 

öppenklass.   
RTK3 

Mästarklass (MES) 

Uppgifterna 1-95 

15 månader fyllda hundar och som har erhålligt 3 

godkända resultat i segrarklassen. 
RTK4 

 

I rally-lydnadstävlingar belönas de tre bästa (högsta poängen) ekipagen i varje klass. I fall 

där två eller flera slutar på samma poäng så avgör bantiden placeringen.   

Dessutom kan domaren belöna ett ekipage i varje klass, oberoende av ekipagets 

poängantal med ett domarpris. Grunderna för domarpriset bör delgivas i samband med 

prisutdelningen. 

12.2. Diskvalifisering eller avbrytning av tävlingsprestationen 

Anteckna i provprotokollets anmärkningsfält  de fall där ekipaget diskvalifiseras eller 

avbryter. 

    Hundens förare/ägare avbryter tävlingsprestationen: Luopui (Avbröt) 
 

    Domaren avbryter tävlingsprestationen: Keskeytettiin (Avbröts) 
 

    Ekipaget avstängs från tävlingen: Suljettu (Avstängd) 
 

    Ekipaget diskvalifiseras: Hylätty (Diskvalifiserad) 
 

I alla ovanstående fall erhåller ekipaget inga poäng och som resultat antecknas -.  

Närmare anvisningar angående avbrytning, avstängning och diskvalifisering finns i bifogade 
bedömningsanvisningar. 
 

13. ANSVARSFRÅGOR  

Under tävlingens gång ansvarar hundföraren för skador på hunden och för skador hunden 

åstadkommit.  
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14.  TÄVLINGSRESULTAT 

14.1. Anteckning av resultat 

Hundens tävlingsprestation bedöms enskillt och antecknas på bedömningsblanketten. I 

hundens tävlingsbok antecknas alla deltaganden i officiella rally-lydnadstävlingar samt 

erhållet resultat. Alla tävlingsresultat antecknas sedan på Kennelklubbens 

provprotokollblankett. Även avbrytningar och diskvalifiseringar samt orsaken till 

diskvalifiseringen antecknas på bedömningsblanketten, i tävlingboken och på provprotokollet.  

Överdomaren bekräftar provprotokollet med sin underskrift. Bedömmande domare bekräftar 

tävlingsboken och bedömningsblanketterna med sin underskrift.  

14.2. Inskickning av resultat 

Ansvariga provfunktionären kontrollerar att alla resultat är ifyllda på provprotokollblanketten 

och därefter skickar det av domaren bekräftade provprotokollet inom en vecka till den som 

beviljat tävlingslovet. 

15.  BESVÄR OCH MENINGSSKILJAKTIGHETER 

Efterföljes ikraftvarande Kennelklubbens allmänna regler. För bedömning enligt reglerna kan 

ej besvär göras.  

16.  ÄNDRINGAR TILL REGLERNA OCH DIREKTIVEN   

Ändringar till dessa regler bekräftar Kennelklubbens fullmäktige på framställning av prov och 
tävlingskommittén. 

17.  TVINGANDE ORSAKER 

Kennelklubbens styrelse kan av tvingande orsaker begränsa deltagande i prov och tävlingar 

eller ge andra specialdirektiv angående genomförande. 

 

 

Till reglerna bifogas Kennelklubbens allmänna regler och direktiv för prov och 

tävlingar. 


