DASSC Karrenwedstrijd
IPC Arnhem, 23 februari 2019.

Organisatie
Locatie

Stakeout

Dutch Allround Sleddog Sports Club (DASSC)

IPC terrein Arnhem
Koningsweg 35
6816 TG, Arnhem
Volg de bordjes stakeout.
Op dit terrein is geen elektriciteit en gas. Er zijn op dit terrein geen vaste toiletten. De organisatie zal
zorgen voor chemische toiletten. Neem zelf in ieder geval water mee. Het is niet toegestaan om afval achter
te laten op het terrein. Alle afval van mens en dier dien je op te ruimen en mee te nemen na afloop van het
evenement. Ook gaten graag dicht maken.

Aankomst

Deelnemers zijn welkom vanaf zaterdagochtend 23 februari vanaf 07.00 uur; volg alsjeblieft de
aanwijzingen van de stakeoutwacht op.

Renleiding
Dierenarts
Trailboss

Rob Mossinkoff
Anne Kieboom
Ab Bogaards

Klassen en
afstanden

4 KM - DC, DCJunior, DCYouth
5,7 KM - DB, DBJunior
5,7 KM - DS1, DS1Junior, DS1Youth
5,7 KM - DS2
5,7 KM - DR4, DR4Junior

8 KM - DR6
8 KM - DR8
16 KM - Toerklasse
4 KM - Happy Dog

Omdat dit een eendaags evenement betreft zullen er 2 runs gelopen worden, er wordt dus 2 keer gestart.
Juniorklasse (14 t/m 18 jaar) Youth-klasse (11 t/m 13 jaar) In de junior- en jeugdklasse zijn er minimaal 3
deelnemers nodig voor een waardering. Bij de overige klassen zijn dit minimaal 5 deelnemers.
Klasse-indeling: 1 Siberische Husky; 2 Samojeed, Alaskan Malamute, Groenlandse hond, Eskimohond; 3 overige
sledehonden (Hound, Alaskan husky, Laika, enz.)
Het meenemen van een passagier is niet toegestaan zoals vermeld in de IFSS Race Rules punt 20.3, 20.3.1,
20.3.2 en 21. Alle deelnemers onder de 18 jaar dienen een schriftelijke toestemmingsverklaring van de
ouders te overleggen dat deelname op eigen risico is. Dit kan in samenwerking met het secretariaat en de
renleiding terplekke geregeld worden.
Wedstrijdregels
Toelating

IFSS Renregels 2018-2019 Iedere deelnemer wordt geacht de regels te kennen.
Vierwielige rig (kar): (quad met lopend motorblok wordt niet toegelaten), alle wielen geremd, grootte en
gewicht in overeenstemming met de klasse.
Driewielige rig (kar): drie wielen geremd, maximaal 4 honden.
Scooter (step): beide wielen geremd
Bike: beide wielen geremd, geen racefietsen
Canicross: loper is d.m.v. lijn ca. 2½ meter verbonden met de hond, handschoenen zeer aan te bevelen,
schoenen
met spikes niet toegestaan.
M.u.v. de canicross zijn helmen en handschoenen verplicht

Verplichte karren/step/fiets/treklijn/helm keuring en startnummeruitgifte op zaterdagochtend
van 07.30 u. tot 08.30 u.
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Honden

Alle honden op het terrein moeten ingeënt zijn volgens het door de ALV vastgestelde entingsbeleid. Verplichte
entingen: Rabiës, Weil, DHP, Kennelhoest (Para-influenza én Bordetella). Titerbewijs voor Parvo, Hepatitus en
Distemper toegestaan. Entingsbewijzen (boekje) van alle honden meenemen. Deze worden gecontroleerd.
Niet geënte honden of het niet kunnen aantonen van de entingen kan leiden tot verwijdering van het terrein!
Op www.dassc.nl kun je het entbeleid van de DASSC lezen.

Chiplijst

Iedere deelnemer dient een chiplijst in te leveren. Deze wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Op de chiplijst
vul je de chipnummers en overige gegevens in van alle honden die in een team lopen. Per team vul je dus een
chiplijst in. Gebruik de chiplijst die is te downloaden op www.dassc.nl.
Dierenarts aanwezig, behandelingen zijn inbegrepen, medicijnen voor eigen rekening.

Startgeld en
betaling

Startvolgorde is op volgorde van binnenkomst van de aanmelding en de betaling.
Dassc leden betalen € 20.00 startgeld, niet leden € 25.00. Elk volgend team van hetzelfde woonadres betaalt
€ 10,00 voor leden en €12,50 voor niet-leden. Alle deelnemers dienen WA-verzekerd te zijn.
Totaalbedrag tegelijk met aanmelding overmaken op bankrekening: NL03 INGB 0005 3052 84 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. DASSC o.v.v. bevestigingsnummer. De inschrijving is alleen geldig en wordt alleen verwerkt wanneer de
betaling ontvangen is voor 20 februari 23.59 uur. Mocht er een toch later betaald worden dan wordt er € 7,50
administratiekosten berekend.

Deadline

Inschrijven kan tot en met 20 februari 2019, 23.59 uur. Afzeggingen na 20 februari 2019 23.59 uur hebben geen
recht op restitutie van het inschrijfgeld en blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan. Afzeggingen kunnen
alleen door middel van een e-mail naar secretaris@dassc.nl.

Aanmelden en
info

Inschrijven kan alleen online door middel van het inschrijfformulier, deze is te vinden op de website of via
https://fd8.formdesk.com/Glastra/DASSC_Arnhem_19/?get=1&sidn=b519c7b37f934038bf17907644287ac0
Aan- en afmeldingen via socialmedia of elk ander medium worden niet geaccepteerd.
Voor vragen of opmerkingen kun je bij het secretariaat terecht: secretaris@dassc.nl

