RIK - REGLER FOR MESTERSKAP
VERDENSMESTERSKAP (VM)
Regelverk for VM
Regelverk for VM bestemmes av FCI. Utgivelse og endringer av regelverket tilligger
FCIs Brukshundkommisjon. Det er i tillegg til regelverket for VM utarbeidet egne
retningslinjer for arrangør, og en dommerliste for aktuelle dommere til FCI IPO VM.
Regler for uttak til FCI IPO VM.
Laget til FCI IPO VM består av max. 5 ekvipasjer pluss 1 reserve.
a. Ekvipasjer som ønsker å kvalifisere seg til VM må stille på en norsk prøve før
NM og oppnå minimum 260 poeng og predikatet G.
b. Fra NM er det kun resultater på minimum 260 poeng og predikatet G som er
tellende.
c. De 6 best plasserte ekvipasjene på NM som tilfredsstiller pkt a og b utgjør VMlaget. En fortsetter ned på resultatlisten om noen ekvipasjer frafaller.
d. Norgesmester er automatisk kvalifisert (unntak for pkt a).
e. Ekvipasjer som er kvalifisert etter ovennevnte krav, vil bli kontaktet av KG RIK.
Laget blir tatt ut innen 1 uke etter NM.
Regler for uttak til FCI SPORHUND VM.
Laget til FCI sporhund VM består av max. 3 ekvipasjer.
a. Ekvipasjer som skal kunne tas ut til VM-laget må stille på 2 norske prøver
mellom avsluttet VM og neste VM.
b. Laget tas ut basert på beste gjennomsnittlige poengsum fra de 2
kvalifiserende prøvene. For at resultatene fra en prøve skal være tellende må
ekvipasjen ha oppnådd minimum predikatet G.
c. Ekvipasjer som tilfredsstiller ovenstående krav må i god tid, minimum 1 måned
før påmeldingsfristen til VM, søke KG RIK om å få delta på VM.

NORDISK MESTERSKAP (NOM)
Nordisk Mesterskap: Nordisk mesterskap avholdes på rundgang i de nordiske land,
etter de til enhver tid gjeldende prøveregler.
Regler for uttak til NOM.
Laget til Nordisk Mesterskap består av max. 3 deltakere.
a. De 3 best plasserte ekvipasjene på NM utgjør NOM-laget. En fortsetter ned på
resultatlisten om noen ekvipasjer frafaller. For at resultatet skal være tellende
må ekvipasjen ha oppnådd minimum 240 poeng og predikatet G.
b. Ekvipasjer som er kvalifisert etter ovennevnte krav, vil bli kontaktet av KG RIK.
Laget blir tatt ut innen 1 uke etter NM.

NORGESMESTERSKAP (NM) - IPO OG SPORHUND
NKK står som arrangør, og klubbene er teknisk arrangør. NKK melder opp prøven(e)
på terminlisten. Lokalisering og arrangør for NM-ene bør være kjent tidligst mulig.
Opplysninger fra teknisk arrangør bør være NKK i hende i forbindelse med
utarbeidelse av neste års terminliste. Mulighet for både felles- og separate
mesterskap.
Teknisk arrangør sender søknad til NKK om Konge-/NKK-pokal innen fastsatt frist.
NM avholdes etter regelverket for VM med følgende presiseringer:
NM er kun for hunder med godkjent IPO 3 eller sporhund 2.
Det skal benyttes «fler-dommersystem» på NM (med minst 2 dommerpar på IPO
NM). Se pkt. 2 Kommentarer til NKKs fellesbestemmelser – «Dommer».
Praktisk gjennomføring av «fler-dommer system» på NM:
- Hver dommer skal levere sin separate bedømmelse til prøveledelsen før
offentliggjøring av endelig predikat/poeng for ekvipasjen
- Totalpoengsummen fra hver av dommerne legges sammen, og
gjennomsnittspoengsummen avrundes til høyeste hele tall, og denne
poengsummen/predikat blir gjeldende som resultat i gruppen for ekvipasjen
- Dommerne gir muntlig tilbakemelding/bedømmelse etter tur, og avtaler dette
seg i mellom
NM kan ha både norske og utenlandske dommere og figuranter. Som minimum skal
2 av dommerne være norske. Norske dommere hentes fra den norske dommerlisten,
skal det benyttes utenlandske dommere må disse hentes fra FCI sin dommer-pool for
VM-dommere.
Som minimum oppnevnes 3 figuranter, fortrinnsvis norske. Endelig tildeling av
oppgave (del 1/del2/reserve) avgjøres av dommer/dommerpar ifb. NMarrangementet.
Ved behov av utenlandsk figurant skal dette forelegges KG til godkjenning.
Vedkommende figuranter som er tatt ut til NM har ikke anledning til å holde
trening/treningsseminarer de siste 4 ukene før NM.
NM arena skal være «stadion», og kan ikke benyttes til trening de siste 4 ukene før
NM. Unntak hvis NM er lokalisert til klubbens bane.
Teknisk arrangør av IPO NM/Sporhund NM.
Teknisk arrangør kan komme med forslag til figuranter og dommere, men det er KG
RIK som skal godkjenne disse. Representant fra KG RIK vil om mulig være tilstede
på arrangementet. KG-RIK skal i alle tilfeller konfereres vedrørende beslutninger
knyttet til arbeidsfordeling og endringer i disse for oppnevnte dommere og figuranter.
KG RIK evt. KG-representant har avgjørende myndighet.

Dommerens oppgave ved NM
Dommeren/stevneleder skal sørge for at det finnes en skisse/oversiktskart over
sporarealene. De respektive sporområdene skal være nummerert etter antall
sporgrupper. Dommeren skal også klargjøre hvem som er sporleggere og trekke
hvilke sporgrupper hver enkelt sporlegger har ansvaret for. Dette skal utføres rett før
sporleggerne setter i gang med å legge sporene. Etter trekking av respektive
sporgrupper, så vil den individuelle startrekkefølgen trekkes innen hver sporgruppe
ute ved sporarealene.

