VERSENYSZABÁLYOK A FISTC EDZŐKOCSIS BAJNOKSÁGOKRA
Ezek a szabályok 2010 szeptember 28-tól érvényesek, és a Sprint Havas versenyszabályok
függelékeként kell értelmezni.
Azok a szabályok és bekezdések, melyek itt nem találhatóak a Sprint Havas versenyszabályzatban
vannak.
És a hajtóra a továbbiakban úgy utalunk, hogy „ő" (nemre való tekintet nélkül)
SZABÁLYOK
1.NEVEZÉS
Egy FISTC Európa/Világbajnokságon való részvételhez minden tagországnak küldenie kell a minden
versenyző részére kitöltött nevezési lapot a FISTC Titkárságra, a Pénzügynek és a verseny
szervezőjének, figyelembe véve a határidőt, amit a Szervező szab meg.
Ennek a listának tartalmaznia kell a hajtó nevét, az osztályt, amelyben indul, és a kutyák neveit a
chipszámmal együtt.
2. FIZETÉS
A pénz teljes összegét a FISTC pénztárosának kell fizetni legkésőbb a határidő utolsó napján.
3. VERSENY ELŐTTI ELLENŐRZÉS
A verseny napja előtt, legkésőbb délután 4-kor, hacsak a szervezőt nem értesítik valamilyen komoly
problémáról, minden csapatnak elérhetőnek kell lennie egy verseny előtti ellenőrzésre.
4. START LISTA
12 órakor - csütörtök délben a versenylistának véglegesnek kell lennie.
A csapatok ezután az időpont után csak a FISTC állatorvosával való egyetértésben válthatnak
kategóriát, ha egy vagy több kutya beteg.
5. A musher
a) A musher nemzetisége, mely útlevelében szerepel érvényes kell, hogy legyen, egyetlen egy
kivétellel:
Ha a mushernek aki egy másik országban él és dolgozik engedélyezték a részvételt annak az országnak
a színeiben, de csak akkor ha a saját országa engedélyezte, hogy így tegyen, és ez bele van írva a
FISTC musher útlevelében.
b) A musher, aki a verseny első futamában elindul, a másik két futamon is neki kell versenyezni
ugyanazzal a csapattal.
c) Ha a mushert diszkvalifikálják a futam alatt/után, nem versenyezhet a verseny további részében.
d) Kizárólag a FISTC Bizottság jogosult arra, hogy olyan országokból hívjon meg mushereket, melyek
nem tagjai a FISTC-nek, úgy hogy "szabad kártyát" ad az ilyen mushernak.
A következő évben ez az ország tagja kell, hogy legyen a FISTC-nek, máskülönben az említett musher
nem vehet részt további FISTC bajnokságokon.
e) A nem sportszerű viselkedés nagyon rosszat tesz a sportnak, és minden mushernak korrektül kell
viselkednie a kutyákkal és minden résztvevővel szemben.
f) A minimum résztvevői korhatár a hivatalos versenyeken:
C1/C2-es kategória = 14 év

B kategória = 16 év
A/O kategória = 18 év
Egykutyás biciklis kategória = 11 év
Kétkutyás biciklis kategória = 14 év
Egykutyás scooter kategória = 11 év
Kétkutyás scooter kategória = 14 év
Egykutyás canicross kategória = 11 év
Kétkutyás canicross kategória = 14 év
g) Ha úgy alakul, hogy a verseny csak egy napos lesz a tervezett napokból, az indulás díját nem térítik
vissza.
h) Osztályváltoztatás 20 euro ellenében lehetséges,- ahogy a kiírásban szerepel, és csak a versenyt
megelőző csütörtökig lehetséges. Kivételes esetben fizetés nélkül lehetséges, ha azt a FISTC
állatorvosa jóváhagyja, péntek reggel 8 óráig egészségügyi okok miatt.
i) Minden csapatot annak a mushernak kell irányítania, aki az első napon versenyzett velük.
6.KUTYÁK
a) A Race Marshall jogosult arra, hogy komoly okból visszautasítsa bármely csapat/kutya nevezését.
b) A Race Marshallnak és az állatorvosnak van lehetősége arra, hogy értékelje a startvonalhoz érkező
csapatokat, vagy kutyákat, és kizárja őket, ha alkalmatlannak, vagy nem megfelelőnek érzi arra őket,
hogy biztonságosan befejezzék a pályát.
c) Azok a csapatok illetve kutyák, akik nem teljesítik az első futamot, nem indulhatnak a következő
futamokban.
d) Csak azok a kutyák indulhatnak FISTC bajnokságon, melyek egyike a négy szánhúzókutya fajtának
- Szibériai Husky, Alaszkai Malamut, Samoyed és a Grönlandi kutya és FCI származási lappal
rendelkeznek, valamint megfelelnek a rájuk vonatkozó FCI standard-nek.
Ez alatt a típus, súly és méret értendő.(plusz 1 cm eltérés megengedett a standardben szereplő
maximális magassághoz képest - ha van ilyen.)
Ezt igazolni kell az aktuális FISTC kutya útlevélben vagy az Uniós kutyaútlevélben, ahogy le van írva
a FISTC weboldalán lévő Kézikönyvben.
Abban az esetben, ha legalább kettő, kutyaútlevéllel rendelkező, egy országból származó kutya nem
felel meg a standardnek, a személy, aki ezt igazolta, a továbbiakban nem írhat alá kutyaútlevelet.
Ez a személy azonban mentesül, ha "Jó" minősítésű kiállítási eredményre hivatkozott.
Abban az esetben, ha legalább 4 kutya rendelkezik kutyaútlevéllel ugyanabból az országból, melyek
nem felelnek meg a standard-nek, az ország FISTC tagsága fel lesz függesztve egy évig.
e) A kutyáknak legalább 15 hónaposnak kell lenniük a verseny első napján.
f) Egy kutyát sem lehet kizárni a standardtől való eltérés miatt több mint két órával az első futam vége
után.
g) Egy boxban nem lehet két kutyánál több.
h) Ha az állatok jólétével foglalkozó szervezettől (Animal Welfare) érkező, boxokra vonatkozó
figyelmeztetéseket nem tartja be a musher, a következő Európa/Világbajnokságon, diszkvalifikálva
lesz az első futam előtt.
7.FELSZERELÉS
a) Az edzőkocsinak elég erősnek és stabilnak kell lennie ahhoz, hogy elbírja a hajtót. Törekvés van
arra, hogy megköveteljék a kosarat az edzőkocsin, hogy lehessen szállítani a megsérült kutyát
előreláthatólag a 2011-es évtől, de addig ez nem kötelező.

b) A következő súlyok minimum súlyként értendők:
O Osztály: 70 kg
A Osztály: 70 kg
B Osztály: 50 kg
C Osztály: 30 kg
D Osztály: 30 kg
c) Az edzőkocsinak kormányozhatónak kell lennie, rendelkeznie kell 4 kerékkel a O osztályban, és 3
kerék megengedett minden egyéb más osztályban, és legalább a hátsó kerekeknek működő fékekkel
kell rendelkezniük. Parkolófékkel (magyarul rögzítőfékkel) is kell rendelkeznie, amelyiknek szükséges
legalább két kereket biztosítania (magyarul fékeznie)
d) A kocsinak kell, hogy legyen "brush bow"-ja. (Az első kerék előtt, hogy védje fák, stb. ellen)
e) Kell, hogy legyen egy biztonsági kötél rögzítve az edzőkocsi lehorgonyzásához (kábel, lánc vagy
kötél, aminek elég erősnek kell lennie az adott csapathoz)
f) A húzókötelek dupla rögzítése a kocsihoz kötelező. (2 különböző rögzítési pont a kocsin)
g) A hajtó magával kell, hogy hozzon egy vagy két pótkötelet (kábel vagy lánc) két karabinerrel arra
az esetre, ha egy kutyát az ellenőrző ponton hagy.
h) Bármely Kocsinak/kötélzetnek/Scooternek/Biciklinek át kell mennie az ellenőrzésen és el kell
fogadtatni ezeket a Verseny Bizottsággal az első futamon való indulás előtt.
i) A kerékpárnak Mountain Bike típusúnak kell lennie hozzá illő kerekekkel
j) A kerékpár mindkét kerekén kell, hogy legyenek fékek.
k) A hajtóknak kötelező a sisak és kesztyű használata a személy védelme érdekében kivéve a canicross osztályt.
l) Minden hajtó felelős a saját felszerelése szabályosságáért és minőségéért.
8.AZONOSÍTÁS
Minden FISTC bajnokságon résztvevő kutya chippel kell, hogy azonosítva legyen
9. CSAPATMÉRET
1: Nyílt osztály "O" - kilenc vagy annál több kutya az első futamban, meghagyva a lehetőséget a
szervezőknek, hogy megszabják a kutyák számát, és legalább 6 kutya a többi futamban
2: 8 kutyás Osztály "A" - maximum 8 kutya az első futamban és minimum 5 kutya a többi futamban
3: 6 kutyás Osztály "B" - maximum 6 kutya az első futamban és minimum 4 kutya a többi futamban
4: 4 kutyás Osztály "C" - maximum 4 kutya az első futamban és minimum 3 kutya a többi futamban
5: 2 kutyás Osztály "D" - 2 kutya a teljes verseny ideje alatt
6: Velo - Kerékpár egy kutyával - a hajtónak legalább 11 évesnek kell lennie. A kutyához kapcsolódó
kötél hossza nem lehet hosszabb, mint 2,5 méter.
7: Velo - Kerékpár 2 kutyával - a hajtónak legalább 14 évesnek kell lennie. A nyakszár kötelező. A
kutyához kapcsolódó kötél nem haladhatja meg a 2,5 métert.
8: Scooter egy kutyával - a hajtónak legalább 11 évesnek kell lennie. A kutyához kapcsolódó kötél
nem haladhatja meg a 2,5 métert.
9: Scooter két kutyával - a hajtónak legalább 14 évesnek kell lennie. A nyakszár kötelező. A kutyához
kapcsolódó kötél nem haladhatja meg a 2,5 métert.
10: Canicross 1 - osztály egy kutya és egy futó számára. Férfiak és nők ugyanabban az osztályban
indulnak egy perces időközönként. Csak ha nemenként legalább 3 induló van, lesz külön díjazás az
eredményhirdetésen, máskülönben közös lesz.

11: Canicross 2 - osztály két kutya és egy futó számára. Férfiak és nők ugyanúgy mint az előző
kategóriában.
A verseny alatt minden osztály a következő két csoportra lesz bontva:
1-es csoport: csak szibériai husky csapatok
2-es csoport: csapatok egy vagy több szibériai huskyval és Alaszkai Malamuttal, Grönlandi kutyával
vagy Samoyeddel.
10. SZANKCIÓK
Minden szabály ami a sportszerű viselkedésre vonatkozik a pályán és pályán kívül a sprint havas
verseny szabályzatból itt is érvényesek, de a Kerékpár és Scooter osztályokban tilos a kutyát
megelőzni vagy bármely módon húzni a kutyát.
Ha ez megtörténne, a hajtót ki kell zárni.
Ez a 2010. szeptember 28-i 4. kiadás

