2021-06-30

OFFICIELLA AGILITYTÄVLINGAR
FRÅN 1 JULI!
Svenska Agilityklubbens styrelse har uppdaterat vad som gäller
för officiella agilitytävlingar från och med den 1 juli 2021.

TÄVLINGSPLATSENS MAXANTAL
Tävlingsverksamhet får maximalt samla 600 personer samtidigt på samma plats.
Funktionärer räknas inte in i antalet 600 personer. Inomhus får maximalt 50 personer vistas
på samma plats inklusive funktionärer.
PLANERING INFÖR TÄVLING
Det är arrangörens ansvar att följa de lokala råden från sin region.
Om de lokala råden gör att en tävling inte kan genomföras ska arrangören återbetala
startavgiften snarast.
En tävling ska vara öppen för anmälan i minst 14 dagar.
Kravet om 3 månaders synlighet för tävlingar i AGIDA slopas under de första 4 månaderna
efter öppnandet av officiella tävlingar, d.v.s. räknat från 1 juni 2021. Tävlingar från och med 1
oktober 2021 ska alltså återigen följa kravet om 3 månaders synlighet.
BORTLOTTNING
Bortlottning av deltagare sker i enlighet med ordinarie regler, se 1.8 ”Anmälan och
anmälningsavgift i Regelhäftet”. Resultatet av bortlottningen måste meddelas de tävlande
senast 14 dagar innan tävlingen.
SM-pinnar får inte delas ut om bortlottning sker i klass 3 enligt ”Bestämmelser för
kvalificering till Svenska Mästerskapen”.
Svenska Agilityklubbens styrelse önskar att tävlingar som arrangeras, planeras på ett sådant
sätt att bortlottning inte blir nödvändigt.
BANVANDRING
Banvandring ska ske på ett sådant sätt att tävlande kan hålla avstånd. Det är arrangörens
ansvar att detta efterföljs. Max 25 personer får banvandra samtidigt. Tänk på att förare under
15 år samt förare med funktionsnedsättning har rätt att ta hjälp av en (1) annan person under
banvandring.
MÄTNING AV HUND
Mätning av hund ska erbjudas på tävlingar.
AVSTÅND MELLAN TÄVLINGSPLATSER
Tidigare anvisning om 20 mil mellan tävlingsplatser som arrangerar samma klass, slopas tills
vidare.
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ADMINISTRATIV AVGIFT
Den administrativa avgiften på 50kr/struken eller flyttad klass tas bort under hela 2021.
Avgiften återinförs 2022-01-01.
ÅTERBETALNING
Arrangören är återbetalningsskyldig i enlighet med ordinarie anvisningar.
Om en region återinför skärpta allmänna råd måste alla anmälda bli återbetalda skyndsamt.
ÖVRIGT
Ovannämnda anvisningar kan förändras vid nya direktiv.
För övriga och allmänna restriktioner hänvisar Svenska Agilityklubben till Svenska
Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten.
De tävlandes och arrangörernas eget ansvar är mycket stort. Håll avstånd och stanna
hemma om du har minsta förkylningssymtom.
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