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Internationale Federatie van Sleddog 
Sports Race-regels

Deze versie van de IFSS Race Rules is geldig van 1 juni 2021 tot 31 mei 2022.
Groene tekst geeft een wijziging aan in de vorige versie (IFSS Race Rules - 13 mei 
2020_1.pdf). 
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DEFINITIONS 

LEEFTIJD: De leeftijd van een deelnemer wordt geacht hetzelfde te zijn gedurende het hele seizoen en 
is de leeftijd die de deelnemer bereikt op 31 december volgend op het einde van het wedstrijdseizoen. 
De leeftijd van een hond is de leeftijd die hij bereikt op de eerste wedstrijddag.

CONTROLEPUNT: Een duidelijk afgebakend en gemarkeerd gebied grenzend aan het parcours, waar 
alleen chauffeurs en officials worden toegelaten.

CONTROLE GEBIED: Een speciaal afgebakend gebied voor de start en na de finishlijn waar alleen 
bevoegde personen zijn toegestaan, tenzij anders toegestaan door de Race Marshal.

BESTUURDER: Een persoon die een hondenteam bestuurt dat is ingeschreven in de race.

EVENEMENT: Een bijeenkomst van deelnemers met als doel deel te nemen aan één evenement 
waarbij meerdere klassen betrokken kunnen zijn.

FINISH ZONE: Een gespecificeerd stuk van het parcours naar de finishlijn, minimaal 800 meter, waar 
speciale regels voor passeren gelden (zie §18.6 voor Ski-Dogs en Canicross).

RICHTLIJNEN: Een regel of reeks regels die niet verplicht zijn, maar sterk worden aanbevolen.

HANDLER: Een persoon die teams assisteert bij de start, na de finish en op andere locaties die zijn 
goedgekeurd door de Race Marshal.

HEAT: Een voltooiing van het parcours, of een deel daarvan, waarna de lopende timing wordt 
stopgezet.

LIJN: De lijn waaraan de hond(en) is/zijn vastgemaakt om het voertuig te trekken (slede, fiets, 
scooter, tuigje) is gemaakt van verschillende elementen. De verschillende elementen samen worden 
de Gangline genoemd. De lijn die tussen de honden loopt (als er meer dan één hond is) wordt de 
sleeplijn of centrale lijn genoemd. De hond wordt vanaf de achterkant van het harnas aan de sleeplijn 
vastgemaakt door middel van een sleeplijn of staartlijn en kan vanaf de halsband aan de sleeplijn 
worden bevestigd door middel van een halslijn.

OFFICIEEL: Een persoon aangesteld door de organisator of de regelhandhavingsfunctionarissen, 
bevoegd om, binnen de voorgeschreven grenzen, namens hen op te treden.

ORGANISATIE/ORGANISATOR: De organisatie/organisator die de leiding heeft over het evenement: 
de wedstrijdorganisatie/organisator (RGO).

PULKA: De pulka of de Ski-Dogs slee (kleine slee met korte lopers).

RACE: Een wedstrijd in een bepaalde klasse en kan bestaan uit een of meer manches.

RACEGEBIED: Alle aangewezen parkeerplaatsen, toeschouwersgebieden, teamwachtplaatsen, start-/
finishglijbanen, dienstdoende gebieden en de trailgebieden.

RACERECHTER: Officier die de regels handhaaft, heeft dezelfde bevoegdheid als de Race Marshal/
Chief Judge, behalve in de kwestie van diskwalificatie. Verwijzingen naar de racemaarschalk in dit 
reglement zijn ook van toepassing op de racerechter(s), indien van toepassing.

RACEJURY: De racejury omvat de racemaarschalk, de racerechters en elke andere official die de 
racemaarschalk zou willen opnemen.

RACE MARSHAL (RM): De Juryvoorzitter, d.w.z. de persoon die het hoogste gezag heeft tijdens een 
evenement. De Race Marshal is de enige official die kan beslissen over een diskwalificatie.

GEREGISTREERD NORDIC RAS (RNB): Honden van de erkende sledehondenrassen (Siberian Husky, 
Alaskan Malamute, Samojede, Greenland-Dog, Canadian Eskimo Dog) die in het bezit zijn van een 
document/stamboom die is afgegeven door een van de volgende fokverenigingen: F.C.I. (Fédération 
Cynologique Internationale), CKC (Canadian Kennel Club), AKC (American Kennel Club) of KC (British 
Kennel Club). 

SEIZOEN: Het vliegseizoen, de periode waarbinnen alle wedstrijden zullen beginnen en eindigen van 1 
juni tot en met 31 mei van het volgende jaar. Organisatoren en technische organisatoren moeten zich 
er echter van bewust zijn dat lokale omstandigheden (bijv. temperatuur, vochtigheid enz.) deze 
periode kunnen verkorten ten gunste van het welzijn van de honden.
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SLED: Het voertuig bestuurd door de deelnemer en getrokken door zijn/haar hondenteam tijdens de 
wedstrijd, omvat ook een pulka, een fiets, een scooter, een tuig indien van toepassing.

SLEEHOND: Een sledehond is een hond, ongeacht het ras of type, die kan worden getuigd en kan 
deelnemen aan een van de klassen die zijn vermeld in de IFSS-reglementen zonder een vooraf te 
berekenen risico dat de gezondheid van de hond kan schaden. -wezen.

UITZETGEBIED: Een speciaal afgebakend gebied waar honden van deelnemende teams moeten 
worden gehouden wanneer ze niet deelnemen.. 

STARTPARK: Een gespecificeerd stuk van het parcours vanaf de startlijn, minimaal 30 meter lang en 4 
meter breed, waar hulp is toegestaan.

TECHNISCHE ORGANISATOR: Een instantie die in overleg en in nauwe samenwerking met de 
organisator de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen.

VOERTUIGHOUDERGEBIED: Een speciaal afgebakend gebied waar de voertuigen van de deelnemers 
moeten worden geparkeerd voor het geval dit niet kan worden gecombineerd met het uitzetgebied.

ZAL: ........................................ Moet worden opgevat als noodzakelijk. 

MOET: ................................... Wordt opgevat als adviserend. 

MEI: .........................................Zal worden opgevat als tolerant. 

In deze Regel en andere IFSS-reglementen, waar van toepassing, omvatten de woorden "Deelnemer", 
"Deelnemer", "Bestuurder", "Atleet", enz. "de deelnemer en/of zijn/haar hond(en)"; en het enkelvoud 
omvat het meervoud.
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HOOFDSTUK EEN (Algemene regels)
(Geldt voor alle lessen)
Let op: In geval van discrepantie tussen algemene regels en bijzondere regels, prevaleren de 
bijzondere regels. 

I.

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.3.1 

TOEGANGSREGELS
Geschiktheid
Inzendingen
Een inschrijving voor een race moet vóór de start van de race worden ingediend, met 
inachtneming van de door de organisatie vastgestelde deadlines voor deelname.
De organisatie kan elke inzending om gegronde redenen weigeren.
Een aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor chauffeurs en handlers die de risico's 
van sledehondenraces en alle gevolgen dekken.
Een inzending voor een minderjarige bestuurder (meestal jonger dan 18 jaar) wordt mede 
ondertekend door ouders of voogden. Met hun handtekening verklaren zij van mening te zijn 
dat de minderjarige rijder in staat is deel te nemen aan het totale evenement en het parcours 
veilig af te leggen in de toepasselijke klasse zoals vastgesteld door de organisator. Bijgevolg is 
hun handtekening een verklaring van afstand waarmee ze de organisator vrijwaren van elke 
claim, aansprakelijkheid, andere kosten of beschuldigingen met betrekking tot het feit dat de 
betrokken bestuurder geen volwassene is.
De Race Marshal mag een coureur, team of hond om gegronde redenen de toegang weigeren.
Claim
De deelnemer zal de organisator(en), juryleden, officials, sponsors, medesponsors en andere 
bijdragers aan de organisator (in tegenstelling tot de individuele sponsor van de deelnemer) 
vrijwaren van elke claim of eis, gebaseerd op enige vermeende actie of niet- actie door de 
deelnemer, zijn/haar honden, agenten of anderen die namens hem/haar handelen. De 
deelnemer zal ook de organisator, juryleden, officials, wedstrijdsponsors, hun agenten en 
werknemers vrijwaren van elke claim of eis die voortvloeit uit letsel aan de deelnemer, zijn/
haar honden of eigendommen, inclusief maar niet beperkt tot verloren of gevallen honden en 
zoekgeraakte honden. voedsel en benodigdheden. Bovendien heeft de organisator de 
onbevoegde en onbeperkte bevoegdheid met betrekking tot foto's en het verzamelen van 
informatie over de wedstrijd en alle betrokken deelnemers, evenals met betrekking tot het 
gebruik van dergelijke foto's en informatie voor reclame, public relations of enig ander 
publiciteitsdoel in verband met de competitie.
chauffeurs
De piloot die een team start in de eerste voorronde van een race, zal dat team gedurende de 
hele race besturen. Een rijderswissel kan slechts één keer worden gemaakt en alleen als 
gevolg van ziekte of letsel van de geautoriseerde deelnemer en moet de goedkeuring hebben 
van de Race Marshal. De vervangende piloot zal het team tijdens de race besturen.
Leeftijd van de deelnemers:
In Sled Sprint klassen, Ski-Dogs sprint evenementen en Dryland klassen zijn de minimum en 
maximum leeftijden:2.3.1.1 

Zie het tabblad leeftijd in bijlage F. I. 
2.4 

2.5 Elke coureur die in een voorronde van de race is gediskwalificeerd, komt niet in aanmerking 
voor deelname aan de rest van de race.
De rijders dienen de rijdersvergadering bij te wonen die voorafgaand aan de start van de 
Sprint- en Ski-Dogs-races wordt gehouden. De Race Marshal kan afzien van deze regel als een 
deelnemer wordt vertraagd door onvoorziene omstandigheden. In dit geval is de piloot 
echter verantwoordelijk voor het verkrijgen van een briefing van de officials voorafgaand 
aan de start van de wedstrijd.
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2.6 

2.7 

2.8 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.5 

3.6 

3.7 
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4.1 

4.2 

5 

5.1 

5.2 

Coureurs moeten de rijdersvergadering bijwonen die voorafgaand aan de start van de 
afstandsraces wordt gehouden, evenals elke andere officieel aangekondigde vergadering om 
zich te kwalificeren om deel te nemen aan de race. De Race Marshal kan afzien van deze regel 
als een deelnemer wordt vertraagd door onvoorziene omstandigheden. In dit geval is de 
piloot echter verantwoordelijk voor het verkrijgen van een briefing van de officials 
voorafgaand aan de start van de wedstrijd.
Chauffeurs mogen het welzijn van hun honden, de voortgang van het evenement niet 
hinderen of in gevaar brengen of de sledehondensport in diskrediet brengen. Overtreders 
worden gediskwalificeerd.
Een deelnemer mag tijdens hetzelfde Wereldkampioenschap of Continentaal kampioenschap 
niet deelnemen aan zowel junior- als elite-, of elite- en veteranenklassen. In het geval dat er 
niet genoeg deelnemers zijn in de junior/veteranenklasse, kan een deelnemer in de 
overeenkomstige eliteklasse lopen tijdens hetzelfde Wereld- en Continentale kampioenschap 
en nog steeds in staat zijn om in andere junior-/veteranenklassen te lopen. Leeftijdsregels 
moeten worden gevolgd.
Honden
Elk team of elke hond die naar de startlijn komt en die, naar de mening van de Race Marshal, 
niet in staat is of niet in staat is om het parcours veilig af te leggen, wordt gediskwalificeerd.
Een team of hond die niet aan de eerste heat van de race start, komt niet in aanmerking voor 
deelname aan de rest van de race.
Elk team of elke hond die gediskwalificeerd is in een heat van de race, komt in geen geval in 
aanmerking om deel te nemen aan de rest van de race.
De geschiktheid van de honden zal gebaseerd zijn op het aantal teams dat aan de eerste 
voorronde van de race begint.
Een officiële raceklasse moet vijf (5) of meer teams hebben die aan de eerste voorronde van 
het racen beginnen.
Om de klasse op te splitsen, moet de klasse minimaal vijf (5) Open teams en vijf (5) RNB-
teams hebben. Geregistreerde Siberische Husky-teams (RNB1) kunnen worden gescheiden 
van andere RNB-teams (RNB2).
Elke klasse van vijf (5) of meer teams die aan de eerste manche beginnen, wordt als een 
officiële klasse beschouwd. (d.w.z. Sp4 heeft 9 ingangen; 5 Open en 4 RNB, de klasse kan niet 
worden opgesplitst.)
(d.w.z. Sp4 heeft 10 ingangen; 5 Open en 5 RNB, de klasse wordt opgesplitst in Open en RNB.)
Honden die deelnemen aan een race moeten minimaal achttien (18) maanden oud zijn.
Elke hond die in één klasse van een race heeft gespeeld, komt in aanmerking om op dezelfde 
dag in een tweede klasse te racen (max. twee heats per dag) als de totale lengtes niet meer 
dan 12 km (7,5 mijl) in Dryland en 20 km (12,5 km) bedragen. mijl) in On-Sneeuw.
Honden moeten mogelijk een lichamelijk onderzoek ondergaan door een rasdierenarts om te 
mogen starten.
Ziekte (zie ook Bijlage B. II)
Er mag geen hond of uitrusting worden meegebracht uit een kennel waar hondsdolheid, 
hondenziekte, hepatitis, leptospirose of enige andere besmettelijke ziekte bestaat.
Als de racedierenarts vaststelt dat een hond die zich in het racegebied bevindt een 
besmettelijke ziekte heeft, zal dat team worden gediskwalificeerd en moet het onmiddellijk 
het racegebied verlaten.
Identificatie
In een race van meer dan één heat moet elke hond voor de start van de eerste heat van de 
race worden gemarkeerd voor identificatie. In het geval van identificatie met een microchip, 
zal de lijst met chipnummers worden verstrekt aan de Race Marshal of zijn/haar 
afgevaardigde volgens de instructies van de Race Marshal of de race-organisator.
Honden die uit teams worden gedropt na de eerste heat van een race met meer dan twee (2) 
heats, moeten een tweede keer worden gemarkeerd om aan te geven dat ze zijn 
gediskwalificeerd om in de volgende heats te rijden, hetzij via directe hondenmarkering of 
via een aantekening op de teamchiplijst.
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De deelnemers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun teamhonden voor de start van de 
wedstrijd worden gemarkeerd zoals voorgeschreven.

Medicijnen toegediend aan honden en chauffeurs
Verboden drugs en drugstesten - IFSS antidopingregels en -voorschriften zijn van toepassing. 
Het omvat de WADA-voorschriften voor atleten en de specifieke IFSS-voorschriften voor 
honden. (Zie http://www.sleddogsport.net/).
Bij races mag niemand medische behandelingen aan de honden uitvoeren zonder 
toestemming van de officiële racedierenarts.

Apparatuur
Inspectie
Coureurs, teams en uitrusting moeten ten minste tien (10) minuten voor hun geplande 
vertrektijd beschikbaar zijn voor inspectie in de uitzet- of voertuigwachtruimte, tenzij anders 
aangekondigd door de Race Marshal.
Bij afstandsraces moeten de teams en uitrusting ten minste dertig (30) minuten voor hun 
geplande vertrektijd beschikbaar zijn voor inspectie in de uitzet- of voertuigwachtruimte of 
op een andere plaats zoals aangekondigd door de Race Marshal.

Wanneer de controle is voltooid, mag geen uitrusting van de slee worden verwijderd zonder 
toestemming van de wedstrijdleiders en onder toezicht van deze of een bevoegde official.
Een span in het harnas mag niet langer dan zes (6) minuten voor de geplande vertrektijd 
voor inspectie staan.
De inspectie zal plaatsvinden in een gebied dat de start- en finishteams niet hindert.
Op verzoek van de racemaarschalk of de aangewezen racerechter zal na elke heat een team 
beschikbaar zijn voor inspectie.
Alle uitrusting is onderworpen aan de goedkeuring van de Race Marshal. De deelnemers zijn 
er echter zelf verantwoordelijk voor dat hun uitrusting voldoet aan de eisen volgens de 
regels en voorschrifteN

Andere uitrusting
Een muilkorf of een halsband die kan worden vastgehaakt als een volledige choke, is 
verboden.
Zwepen zijn verboden.
Een racenummer voor elke DEELNEMER zal worden verstrekt door de race-gevende 
organisatie. De piloot zal dit nummer gedurende de hele race op zijn/haar persoon dragen, 
tenzij anders toegestaan door de RM.
De deelnemer draagt geen schoenen die gevaarlijk kunnen zijn voor honden. Schoenen met 
geharde spikes of noppen van maximaal 2 mm hoogte zijn toegestaan.
Spijkerbanden zijn op geen enkel voertuig toegestaan.
Het gebruik van BGB of gelijkaardige haken is ten strengste verboden tijdens de wedstrijd of 
op het wedstrijdterrein.
In Dryland klassen Bikejoring, Scooter en Rig zal de voortstuwing geschieden door de 
bestuurder en/of hond(en) in het tuig. Geen enkel ander voortstuwings-/
energietoevoersysteem is toegestaan.
Eindtijd Diskwalificatie
Tenzij anders vermeld in de uitnodiging, wordt automatisch een diskwalificatie van 150% 
van toepassing op alle elite- en veteranenklassen op IFSS Championship-evenementen.

http://www.sleddogsport.net/
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II.
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11 

11.1 

11.2 

START-FINISH REGLEMENT (zie ook Bijlage C I)
Tekenen en beoordelen
Bij wedstrijden met enkele of dubbele start, worden de startposities voor de eerste heat van 
een wedstrijd bepaald door middel van een loting die voorafgaand aan de wedstrijd wordt 
gehouden op een door de organisator aangewezen tijd en plaats. Tenzij specifiek bepaald in 
de regels en voorschriften of andere toepasselijke documenten, is de organisator vrij om te 
beslissen op welke manier de trekking wordt uitgevoerd en of chauffeurs aanwezig zullen zijn 
of zich zullen laten vertegenwoordigen.
Indien de organisator beslist dat piloten of teamleiders de loting bijwonen, mogen de piloten, 
hun teamleider of aangewezen gevolmachtigde van elk team hun eigen startpositie trekken. 
Bij hun afwezigheid kan de startpositie worden getrokken door de Race Marshal of zijn/haar 
vertegenwoordiger. Als de coureurs of de teamleiders akkoord gaan, kan de loting ook 
plaatsvinden via een at-random computermethode, waarbij per klasse een teamleider of een 
bestuurder op de knop drukt
De volgorde van de trekking zal niet worden gewijzigd, noch door toevoeging, noch door 
vervanging. Late inschrijvingen worden toegevoegd in volgorde van ontvangst.
De trekking kan, naar keuze van de organisator, worden gewijzigd door te zaaien volgens een 
formule die door de organisator is vastgesteld, onder voorbehoud van de goedkeuring van de 
IFSS.
Een klasse wordt alleen apart geklasseerd als er minimaal vijf (5) teams starten in de eerste 
voorronde van die elite/veteranenklassen, en drie (3) teams die starten in de jeugdklasse.
Enkele startrace
De startposities van de eerste dag worden bepaald door loting waarbij nummer 1 als eerste 
begint, nummer 2 als tweede begint, enz.
Na de eerste heat worden de startposities bepaald door de totale verstreken tijd van de 
vorige heat(s), waarbij het snelste team als eerste start, het op één na snelste team als tweede 
start, enz.

11.2.1 Naar keuze van de organisator en na kennisgeving in de uitnodiging of op het 
inschrijvingsformulier, zal de verstreken tijd van de vorige enkele heat de startposities 
bepalen.

11.2.2 Naar keuze van de organisator kunnen de startintervallen van de laatste dag van een race 
identiek zijn aan de verschillen in de totale verstreken tijd van de deelnemers, zodat de 
volgorde waarin de deelnemers over de finish komen ook hun finish weerspiegelt posities 
(achtervolging- of achtervolgingsstart).

11.2.3 Naar keuze van de organisator mogen de deelnemers allemaal tegelijk starten (massastart). 
Als de race geplaatste deelnemers bevat, starten deze in de frontlinie(s), terwijl de niet-
geplaatste deelnemers zich achter de geplaatste deelnemers bevinden.

11.2.4 Naar keuze van de organisator kan de startpositie van de tweede en volgende manches 
worden omgekeerd ten opzichte van het resultaat van de vorige manche (omgekeerde start).

12 

12.1 

12.2 

Race met dubbele start
De startposities van de eerste heat worden bepaald door loting, waarbij de nummers 1 en 2 
als eerste samen beginnen (paar 1), de nummers 3 en 4 als tweede samen beginnen (paar 2), 
enz.
De startposities van de tweede manche worden bepaald door de tijden van de eerste manche. 
Naar keuze van de organisator:

a) a) Paar 1 zal bestaan uit de beste tijd en op één na beste tijd van de vorige reeks, paar 2 zal 
bestaan uit de derde en de vierde beste tijd van de vorige reeks, enz. of

b) b) De resultatenlijst van de eerste manche wordt verdeeld in twee groepen, de eerste groep 
bestaat uit de eerste helft van de resultatenlijst en de tweede groep uit de tweede helft van de 
resultatenlijst. Paar 1 zal bestaan uit de eerste teams van elke groep, paar 2 zal bestaan uit de 
tweede teams van elke groep, enz.
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12.3 

13 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

14 

14.1 

14.2 

In races van meer dan twee heats, zal de verstreken tijd van de vorige enkele heat de 
startposities bepalen met behulp van de groeperingsoptie gedefinieerd in §12.2 hierboven en 
beslist voor de tweede heat.
Tijdregistratie en gelijke tijden
De tijdwaarneming wordt gemeten: met elektronische timing, op 1/10 – in een tiende van een 
seconde zonder enige correctie. Met handmatige timing, 1/1- in één seconde.
Bij estafettewedstrijden wordt niet alleen de totale tijd van de teams geregistreerd, maar ook 
de individuele tijd van elke deelnemer.
Als de verstreken tijd van twee teams identiek is, is de startvolgorde voor die teams de 
omgekeerde volgorde waarin ze zijn gestart in de voorgaande heat.
Teams met gelijke tijden voor de hele race krijgen de hogere finishpositie.
De beurs en/of prijs voor de gedeelde plaats en de eerstvolgende lagere plaats(en) zullen 
worden gecombineerd en gelijkelijk verdeeld over de teams die gelijk staan voor die plaats.
Massastart en achtervolgingsstart
Naar keuze van de organisator kan een massastart of achtervolgingsstart worden 
georganiseerd voor specifieke klassen en/of specifieke heats.
Massale start:

14.2.1 Alle deelnemers van dezelfde klasse starten tegelijkertijd op dezelfde startlijn. Als ze niet 
allemaal op één lijn kunnen blijven, zal de racemaarschalk indien nodig meer lijnen instellen. 
Eventueel geplaatste deelnemers zullen op de eerste lijn(en) voor de niet geplaatste 
deelnemers blijven.

14.2.2 Het startgebied heeft één startbaan per team. De afstand tussen de startsporen moet 
ongeveer 2 meter (6,6 ft) zijn. De lengte van de startbanen moet ongeveer 80 meter (262 ft) 
zijn en eindigen op een gemarkeerde lijn.

14.2.3 Er moet ten minste 10 meter (33 ft) tussen elke startlijn zijn, de afstand moet worden 
aangepast aan de grootte van de teams.

14.2.4 Eén assistent/handler is toegestaan met 1-4 honden en twee met meer dan 4 honden. De 
assistent(en) staan allemaal aan de linkerkant van het team. Op het moment van de start 
zullen deze assistenten stil blijven staan en tegenover de startende teams staan totdat alle 
teams zijn gepasseerd, tenzij anders aangekondigd door de Race Marshal.

14.2.5 Als er meer teamassistenten dan §14.2.4 nodig zijn, moeten ze het startgebied 30 seconden 
voor de start verlaten. (zelfde als §83.8.3)

14.2.6 Startsignaal wordt gegeven door de starter met een of twee vlaggen en een marker met een 
grote 1 (een). De maat en de kleuren van de marker moeten zodanig zijn dat het cijfer 1 
duidelijk zichtbaar is voor alle deelnemers.

14.2.7 De starter staat voor het startvak zodat alle startende deelnemers de starter kunnen zien.

14.2.8 De startvolgorde wordt op de volgende manier gegeven: 

14.2.8.1 Een minuut voor de start wordt een bord “1” getoond.
14.2.8.2 Dertig (30) seconden voor de start moet de arm van de starter worden geplaatst met de 
vlag(en) over het hoofd.
14.2.8.3 Vijftien (15) seconden voor de start moet de arm van de starter worden geplaatst met de 
vlag(gen) in een horizontale positie.
14.2.8.4 Het snel neerlaten van de arm van de starter met de vlag(en) is het startsignaal.
14.2.9 Als een team te vroeg begint, krijgt het een tijdstraf van 30 seconden.
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14.2.10 Een wedstrijdrechter is verantwoordelijk voor het controleren van de overtredingen. Er 
moeten ten minste twee wedstrijdofficials zijn om de startlijn te controleren en minstens twee aan het 
einde van de startglijbanen.
14.2.11 Massastart is niet toegestaan in Bikejoring-, Scooter- en Rig-klassen vanwege de mogelijke 
risico's 

14.3 

voor honden en chauffeurs veroorzaakt door de uitrusting en de bewegende 

delen/wielen. achtervolging start

14.3.1 In de eerste race van de achtervolgingscompetitie is de startprocedure de enkele startprocedure. 

14.3.2 In de tweede manche van de achtervolgingscompetitie start de winnaar van de eerste 
manche als eerste, de tweede gerangschikte daarna, enz. De startintervallen zijn hetzelfde als 
de verschillen tussen de tijden van de deelnemers vanaf de eerste raceresultaten.

15 

15.1 

Startpunt en tijd 

Startpunt

15.1.1 In sleeklassen moet de borstelboog van de slee het startpunt van het team bepalen. 

15.1.2 In de klassen Ski-Dogs en Canicross moet het hele team, waarbij de deelnemer zijn/haar 
honden aan de halsband of het tuig vasthoudt, achter de startlijn blijven totdat het 
startsignaal is gegeven.

15.1.3 In Dryland Scooter-, Bikejoring- en Rig-klassen mag geen enkel deel van de scooter/fiets/rig 
de startlijn overschrijden totdat het startsignaal is gegeven.

15.2 

15.3 

15.4 

Voor de start moet het startende team volledig tot stilstand komen op het startpunt bepaald 
in regel §15.1.
De parcourstijd voor alle teams begint op de geplande vertrektijd.
Een team dat niet op de startpositie op de geplande starttijd of binnen de helft van de 
startinterval na de geplande starttijd in de startpositie staat, wordt een te laat startend team 
verklaard en krijgt een nieuwe starttijd plus een tijdstraf van 3 (drie ) maal het startinterval 
in zijn klasse. (Niet van toepassing in Ski-Dogs, zie §68)

15.4.1 Een laat-startend team mag pas starten nadat het laatst ingeschreven team in zijn klasse is 
gestart, en na de voorgeschreven startinterval.

15.4.2 Indien meer dan één team te laat wordt verklaard, zullen die teams starten in de 
oorspronkelijk geplande startvolgorde.

15.4.3 Als een team te laat is bij de startlijn voor de tweede geplande vertrektijd van een heat, wordt 
dat team gediskwalificeerd.

15.5 

15.6 

16 

17 

18 

18.1 

Wanneer een team te vroeg begint volgens de geplande vertrektijd, en noch de piloot, noch 
een van zijn/haar aangewezen handlers heeft dit gestart, hetzij door opzet of door 
nalatigheid, zal de starttijd van dat team dienovereenkomstig worden aangepast (zie §68.4 
voor ski -hondenlessen).
Behalve in gevallen gedefinieerd in regel §15.5 hierboven, zal een team dat te vroeg start 
volgens de geplande vertrektijd een tijdstraf krijgen van 3 (drie) keer de startinterval van de 
klasse. De geregistreerde racetijd begint op de oorspronkelijk geplande starttijd.
Een team dat de starthelling niet vrijmaakt (minimale afstand, 30 meter (98 ft)) vóór de 
geplande start van het volgende team, kan worden gediskwalificeerd.
Tenzij anders aangegeven door de wedstrijdleider, is assistentie in de startparachute 
toegestaan.
Finish
Een team zal de heat hebben beëindigd wanneer de eerste hond van het team de finishlijn 
overschrijdt. Andere timingmethoden zijn toegestaan, maar alleen als alle coureurs of 
teamleiders officieel op de hoogte zijn van de toepasselijke methode voor de eerste start van 
de race. Wanneer elektronische tijdwaarneming in gebruik is, wordt de tijd altijd van de 
“chip” genomen. De Race Marshal beslist waar de chip wordt geplaatst.
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18.2 

18.3 

18.4 

18.5 

18.6 

Als een los team de finishlijn voor zijn coureur overschrijdt, is dat team gefinisht wanneer de 
coureur de finishlijn bereikt.
Wanneer een dubbele startparachute wordt gebruikt als finishparachute, mag een team op 
beide paden terugkeren.
Het team met de snelste totale tijd van zijn klasse wordt uitgeroepen tot winnaar van die 
klasse.
In het geval van gelijke timing, ongeacht de posities van de honden, zijn de twee deelnemers 
gelijk (zie §13.4 hierboven).
De finishzone, waar het “geen voorrang” geldt, zal 800 meter (2625 ft) lang zijn (150 m (492 
ft) voor Ski-Dogs klassen en Canicross).

III.

19 

19.1 

19.2 

20 

20.1 

20.2 

20.3 

SPOORREGELS (zie ook bijlage D en E)
Het spoor volgen
Een team en een piloot moeten het volledige parcours afleggen zoals vastgesteld door de 
wedstrijdorganisatie.
Als een team het parcours verlaat, moet de piloot het team terugbrengen naar het punt waar 
het het parcours verliet. Een team besturen
Elke piloot die tijdens de race een ritje aanvaardt met een ander voertuig dan zijn/haar eigen 
vervoermiddel, wordt gediskwalificeerd, tenzij in het geval van een los team of een losse 
hond.
Een piloot mag een deelnemend team niet hinderen.
Het is op enig moment tijdens de race verboden om een passagier te vervoeren, tenzij:

20.3.1 Opgeroepen in de voorwaarden van de race. 

20.3.2 

21 

Een ritje geven aan een chauffeur in een 

noodsituatie. Assistentie op het pad

21.1 

21.2 

21.3 

22 

22.1 

22.2 

22.3 

Alle teams kunnen gelijkaardige assistentie krijgen van elk type van officials die 
gestationeerd zijn op aangewezen punten langs het parcours zoals goedgekeurd door de Race 
Marshal. Alleen in het geval van een losse ploeg of een ploeg die duidelijk in gevaar is voor 
zichzelf, voor andere teams of voor personen, mogen officials en toeschouwers onmiddellijk 
actie ondernemen om de veiligheid van het team te verzekeren. In alle andere gevallen zullen 
officials alleen optreden op verzoek van de bestuurder om assistentie, die beperkt is tot het 
controleren van de hond(en) of het vasthouden van de slee/tuig. De piloot moet het team 
stoppen, duidelijk aangeven om welke assistentie gevraagd wordt en zich correct gedragen 
tegenover de scheidsrechters.
Coureurs die in dezelfde heat rijden, mogen elkaar helpen op elke manier die door de Race 
Marshal is toegestaan.
Niemand mag een team helpen door het opzettelijk te ijsberen.
Los team en honden
Alle coureurs moeten ervan uitgaan dat een los team of hond een bedreigd team of hond is.
Een los team of hond(en) mogen een ander team niet vertragen of hinderen.
De piloot van een los team moet zijn/haar team met de snelste beschikbare middelen 
beveiligen om de veiligheid van het losse team te verzekeren.

22.3.1 In het geval dat de piloot zijn/haar team niet snel en veilig kan herstellen, moet de piloot 
assistentie aanvaarden, inclusief een rit indien beschikbaar, om zijn/haar team te herstellen. 
Het niet accepteren van beschikbare assistentie kan leiden tot diskwalificatie van de coureur 
van het losse team. De Race Marshal bepaalt of een coureur wordt gediskwalificeerd.

22.3.2 Elke persoon (personen) wordt (worden) aangemoedigd om te stoppen en een los team vast te 
houden.
22.3.3 Alle hulp moet direct na het overschrijden van de finish aan de Race Marshal worden gemeld. De 

Race Marshal beslist of het team wordt bestraft.
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22.4 

23 

23.1 

23.2 

Een loslopende ploeg of hond mag het parcours zonder straf hervatten op voorwaarde dat 
het team/de hond het hele parcours heeft afgelegd en de piloot alleen geautoriseerde hulp 
van buitenaf heeft gekregen.
Recht van overpad
Bij een dubbele start, aan het einde van de parachute, en wanneer twee paden samenkomen, 
heeft het team met de leidende hond het verst vooruit voorrang.
Wanneer teams in tegengestelde richting passeren op een enkel pad:

23.2.1 Het team dat bergafwaarts rijdt, heeft voorrang. 

23.2.2 Op vlak terrein bepaalt en kondigt de wedstrijdleider voor de start van de wedstrijd aan of 
het inkomende of vertrekkende team voorrang heeft.

23.3 In de "geen voorrangs" finishzone mag geen enkel team voorrang hebben op een finishend 
team.

23.3.1 Tijdens een heat die begint met een achtervolgingsstart of een massastart, heeft geen enkel 
team voorrang tijdens de hele heat. Geen enkel team mag echter voorkomen dat een ander 
team passeert door het pad te blokkeren of de hond(en) van een passerend team te hinderen.

24 

24.1 

24.2 

24.3 

24.4 

passeren
Wanneer een teamrijder van plan is een ander team te passeren, moet de passerende 
teamrijder voorrang vragen wanneer de leidende hond(en) binnen 15 meter (49 ft) van de 
slee van het in te halen team komt.
De teamrijder die wordt ingehaald, moet plaats maken voor het passerende team door de 
slee naar één kant van het pad te sturen, zijn/haar team te vertragen en, indien gevraagd 
door de inhalende teamcoureur, te stoppen en het team ervan te weerhouden vooruit te 
komen. Stoppen is niet vereist in Ski-Dogs lessen (zie Hoofdstuk Drie, §74) en in Dryland 
Canicross, Bikejoring en Scooter lessen (zie Hoofdstuk Vier, §79.3.5, §80.3.4, §81.3.4).
Als het passerende team in de loop van de pas in de war raakt of opeengehoopt raakt, kan de 
coureur van dat team eisen dat de ingehaalde teamcoureur maximaal één (1) minuut stil 
blijft staan in Onbeperkte en Beperkte Klassen, om de lijnen te kunnen ontwarren en 
strakker te maken. met acht (8) of meer honden, een halve (0,5) minuut in alle andere 
klassen. Deze regel is niet van toepassing op lessen Canicross, Bikejoring, Scooter en Ski-Dog.
Als een team eenmaal is gepasseerd, mag dat team niet opnieuw passen, zolang de piloot 
vooraan zich inspant om zijn/haar team vooruit te laten gaan totdat,

24.4.1 In Onbeperkte of Beperkte Klassen met acht (8) of meer honden, na minder dan vier (4) 
minuten of 1600 meter (5250 ft).

24.4.2 In beperkte klassen met minder dan acht (8) honden, na niet minder dan twee (2) minuten of 
800 meter (2625 ft).

24.4.3 Met kleinere tussenpozen wanneer beide chauffeurs het eens zijn. 

24.4.4 Regel §24.4 is niet van toepassing op lessen Canicross, Bikejoring, Scooter en Ski-Dog. 

24.5 Nadat een pass is voltooid, hoeft een teamrijder die is gepasseerd zijn/haar team niet vast te 
houden terwijl de andere piloot:

24.5.1 Repareert versnelling of 

24.5.2 Onthaakt en verplaatst een hond of honden van de ene positie in een team naar een andere 
positie in het team of

24.5.3 Gaat van het parcours af voordat de bovengenoemde afstand of tijdsinterval is verstreken. 
Het laden van een hond in de slede is het veranderen van de positie van een hond in het 
team.

24.5.4 
Voor lessen Canicross, Bikejoring, Scooter en Ski-Dog is vasthouden niet vereist, tenzij het 
passeren heeft geleid tot dierenwelzijnsproblemen of een ongeval van de bestuurder.
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24.6 

24.7 

24.8 

25 

25.1 

Een piloot die twee of meer teams tegenkomt die samen zijn gestopt, mag al deze teams 
passeren nadat hij zich ervan heeft vergewist dat het passeren geen gevaar oplevert voor de 
ingehaalde teams. De gestopte piloten zullen alles in het werk stellen om het pad vrij te 
maken voor de bewegende ploeg(s).
Teams die elkaar opvolgen, moeten een interval van niet minder dan één teamlengte 
aanhouden, behalve bij het passeren of in de “verboden voorrang”-zone.
Wanneer een team wordt ingehaald in de voorrangszone, hoeft dat team niet te stoppen en 
het pad voor te wijken.

Temperaturen
Organisatoren en Race Marshals zullen, in nauwe samenwerking met de wedstrijddierenarts, 
de richtlijnen zoals vermeld in Bijlage B in acht nemen. III en B. IV.

IV.

26 

26.1 

26.2 

26.3 

27 

27.1 

GEDRAG
Verantwoordelijkheid en sportiviteit
Alle rijders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun honden, hun aangewezen handler 
en zichzelf wanneer ze zich in het wedstrijdgebied of op het parcours bevinden.
Gezond verstand en goede sportiviteit prevaleren. Als de Race Marshal bepaalt dat het gedrag 
van een coureur, handler of team op enig moment in het racegebied of op het parcours 
schadelijk is voor de sport/race, zal dat team worden gediskwalificeerd.
Losse honden zijn in principe niet toegestaan op het wedstrijdterrein. De racemaarschalk 
heeft echter het recht om van deze regel af te wijken als hij ervan overtuigd is dat dit in het 
belang van de teams is en dat de coureurs de volledige controle over hun honden hebben. Dit 
laatste houdt in, dat de loslopende honden andere honden, het uitzetgebied of uitrusting van 
deelnemers of anderen niet zullen storen.
In het geval dat de Race Marshal reden vindt om van de regel af te wijken, zal hij de zaak 
bespreken met de organisator en, indien overeengekomen, de rijders informeren tijdens de 
eerste rijdersvergadering, samen met andere mogelijke aanvullende reglementen.
Als een bestuurder of zijn hond(en) deze regel overtreden, wordt de bestuurder bestraft met 
ten minste een waarschuwing. Misbruik van honden
Misbruik van honden, met of zonder werktuig, is verboden. Als een coureur, naar de mening 
van de Race Marshal, een hond misbruikt, wordt die coureur gediskwalificeerd.

V.

28 

28.1 

28.2 

28.3 

29 

REGELS OVERTREDINGEN (zie ook bijlage A)
Rapporten door race-officials
Wedstrijdofficials zullen overtredingen van de regels mondeling, persoonlijk of door middel 
van communicatie melden aan de wedstrijdleider, onmiddellijk of direct na de heat waarin de 
overtreding plaatsvond. Alle mondelinge rapporten worden gevolgd door een schriftelijk 
rapport, dat in principe binnen één (1) uur na voltooiing van de betreffende heats aan de Race 
Marshal wordt bezorgd.
De racemaarschalk zal naar eigen goeddunken optreden bij openlijke overtredingen die 
worden waargenomen en gerapporteerd door raceofficials. De Race Marshal zal de 
rapporterende official(s) informeren over zijn/haar beslissing en eventuele verdere actie.
Wanneer een regelhandhavingsfunctionaris constateert dat er een overtreding van de regels 
heeft plaatsgevonden, zal hij/zij een strafmaatregel opleggen en het incident melden aan de 
RM, die ook kan verzoeken om te worden gehoord”.
Verslagen door wedstrijddeelnemers
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29.1 

29.2 

30 

30.1 

30.2 

30.3 

31 

31.1 

31.2 

31.3 

31.4 

31.5 

31.6 

32 

33 

33.1 

33.2 

Coureurs die een vermeende overtreding van de regels door een andere deelnemer willen 
melden, moeten de Race Marshal of de vertegenwoordiger van de Race Marshal hiervan op de 
hoogte stellen, onmiddellijk na de heat waarin het incident plaatsvond. De melding kan 
mondeling zijn.
Alle mondelinge rapporten worden gevolgd door een schriftelijk rapport (zie voorbeeld van 
een protestformulier in bijlage), dat binnen één (1) uur na voltooiing van de heat van de 
deelnemer waarin de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, aan de wedstrijdleider 
wordt gegeven.
Protesten en hoorzittingen
Elke coureur die betrokken is bij een melding van een vermeende overtreding van de regels, 
wordt door de Race Marshal op de hoogte gebracht van het protest en krijgt toegang tot 
kopieën van de schriftelijke protesten, zodra deze beschikbaar zijn, maar in alle gevallen 
voordat er hoorzittingen worden gehouden.
Deze hoorzitting wordt geleid door de Race Marshal.
Deelnemers die onderworpen zijn aan een strafrechtelijke reactie van een 
regelhandhavingsfunctionaris, kunnen in beroep gaan, d.w.z. verzoeken om een hoorzitting 
voor de wedstrijdjury.
Disciplinaire maatregelen.
Bij overtreding van een IFSS-regelgeving zal de Race Marshal ofwel een mondelinge 
waarschuwing geven, ofwel een straf van 15 seconden geven, ofwel de coureur en het team 
diskwalificeren voor de race.
Er zullen geen andere disciplinaire maatregelen worden opgelegd, tenzij specifiek bepaald in 
het wedstrijdreglement.
Beslissingen worden zo snel als praktisch mogelijk wordt aangekondigd, maar niet later dan 
vier (4) uur voor de start van de volgende heat(s).
Elke disciplinaire actie die volgt op de laatste heat van de race zal worden uitgevoerd 
voorafgaand aan de prijsuitreiking.
In het geval van drugstesten geldt het bovenstaande tijdschema niet voor 
laboratoriumbevindingen en hoorzittingen, mocht dit nodig zijn. Er zullen geen 
diskwalificatie of andere actie worden ondernomen tegen een deelnemer wegens vermeende 
drugsovertredingen in afwachting van de resultaten van genoemde tests.
Waarschuwingen, straffen van 15 seconden en diskwalificaties worden in de resultatenlijst 
weergegeven. Alle disciplinaire maatregelen zullen worden vermeld in het rapport van de 
Race Marshal, met verwijzing naar de geschonden bepaling.
De beslissingen van de Race Marshal zijn definitief, tenzij er onmiddellijk beroep wordt 
aangetekend bij de Beroepsjury, indien uitgevoerd, (zie §33 en §34 hieronder) in zaken 
betreffende de verdere deelname van een deelnemer aan het evenement.
Beroepsjury bij wereld- en continentale kampioenschappen.
Tegen elke beslissing van de Race Marshal die van invloed is op de deelname van een 
deelnemer aan het evenement, kan beroep worden aangetekend bij de IFSS Appeals Jury. Een 
dergelijk beroep moet zo spoedig mogelijk na de officiële uitspraak van de beslissing worden 
ingediend. Het beroep moet schriftelijk in de Engelse taal zijn en moet de vermeende 
overtreding, de genomen beslissing, de opgelegde straf en wat de deelnemer als onjuist of 
onbillijk beschouwt, vermelden.
Bij Wereldkampioenschappen en Continentale Kampioenschappen zal de Beroepsjury uit 
drie of vijf leden bestaan, afhankelijk van het aantal IFSS-officials dat is toegewezen om deel 
te nemen (één of twee officials, benoemd door de IFSS-voorzitter) aan de jury. De andere 
leden van de jury zijn nationale teamleiders die door de andere nationale teamleiders 
worden gekozen om zitting te nemen in de jury.

33.2.1 Als er twee IFSS-officials worden aangesteld, worden drie teamleiders gekozen.
33.2.2 Als er slechts één IFSS-functionaris wordt aangesteld, worden er slechts twee nationale 
teamleiders gekozen. 33.2.3 De twee leiders van het nationale team die het op één na hoogste aantal 
uitgebrachte stemmen hebben gekregen na die 

gekozen, zullen dienen als plaatsvervanger in het geval dat een of meer van de teamleiders in 
de jury hun benoeming moeten weigeren vanwege een mogelijk belangenconflict in een 
specifiek beroep.
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33.2.4 De teamleiders worden gekozen door een geheime stemming van alle teamleiders. Alle teamleiders 
komen in principe in aanmerking en er worden geen voordrachten gehouden voorafgaand 
aan de stemming. Alle teamleiders ontvangen een stembiljet met plaats voor twee of drie 
namen om in te vullen. Teamleiders mogen op zichzelf stemmen, maar mogen slechts één 
stem uitbrengen op een enkele naam. De teamleiders met het hoogste aantal stemmen vullen 
de posities in de jury, gevolgd door de plaatsvervangende posities.

33.2.5 De voorzitter wijst aan welke IFSS-functionaris zal fungeren als voorzitter van de beroepsjury. 

33.3 

34 

34.1 

35 

35.1 

35.2 

35.3 

Bestuurders en/of lidorganisaties kunnen in principe in beroep gaan tegen de beslissing van 
de Beroepscommissie via de IFSS Tuchtcommissie. Tijdens een evenement blijft de beslissing 
van de Beroepscommissie echter in stand.
Beroepsjury bij andere evenementen dan wereld- en continentale kampioenschappen
In andere evenementen dan de Wereld- en Continentale Kampioenschappen wordt het aan 
de keuze van de organisator overgelaten om al dan niet een gelijkaardige Beroepsjury in te 
stellen. In laatste instantie kan tegen het besluit beroep worden aangetekend bij het 
desbetreffende bestuursorgaan van de lidorganisatie.
Onderzoek en beslissing van de beroepsjury
De jury zal een nieuw en onafhankelijk onderzoek doen naar de beschuldigingen.
De jury zal een beslissing nemen na geheime beraadslaging. Ze mogen de beslissing van de 
renleider bevestigen, ongedaan maken of wijzigen op elke manier die nodig is om een correct 
en rechtvaardig resultaat te bereiken.
De jury zal haar beslissing zo snel mogelijk bekendmaken om de volgende manches van de 
betrokken klasse niet te hinderen.

VI.

36 

36.1 

36.2 

37 

37.1 

37.2 

37.3 

38 

38.1 

38.2 

38.3 

38.4 

REGELS VOOR DIERENWELZIJN
In aanvulling op de verschillende dierenwelzijnsmaatregelen volgens de regels en procedures 
gelden de volgende regels:
Alle chauffeurs garanderen en zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun honden.
Overtredingen van de regels worden onmiddellijk gecorrigeerd, waarbij de wedstrijdregel 
§27.1 doorslaggevend is (hondenmishandeling = diskwalificatie). RGO's en RM's schromen 
niet om zware overtreders op een hoger niveau te melden.
Vervoersmiddelen.
Alle transportmiddelen voor honden moeten bescherming bieden tegen weersinvloeden 
(temperatuur, wind, regen enz.) en ook tegen uitlaatgassen.
Bij het vervoer van één of twee honden zonder box mogen de honden nooit los vervoerd 
worden en nooit via een lijn aan de halsband worden vastgemaakt. Voor de veiligheid van 
honden hebben altijd hondenboxen de voorkeur.
Er moet voldoende toevoer van verse lucht en een goede luchtcirculatie aanwezig zijn.
Hondenboxen
Bij meer dan 2 honden dienen de dieren in boxen vervoerd te worden. Deze moeten goed en 
veilig zijn geconstrueerd, zodat ontsnapping en/of verwonding van de honden wordt 
voorkomen.
Aangezien honden in grootte variëren, zijn de afmetingen van de boxen niet strikt vastgelegd. 
Om veiligheidsredenen mogen dozen echter niet te klein en niet te groot zijn. De bak moet 
groot genoeg zijn voor de hond(en) om zich uit te strekken, op te staan, zich om te draaien en 
op te krullen.
Indien landen wel officiële, specifieke reglementen hebben voor hondenboxen, zal de RGO, in 
het geval van een internationaal evenement, de eventueel afwijkende reglementen publiceren 
in de wedstrijduitnodiging.
De dozen moeten schoon en droog zijn. Hooi of stro moet vers en droog zijn. Als ander 
materiaal wordt gebruikt, moet het droog zijn en kan het de honden geen kwaad doen.
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38.5 

38.6 

39 

39.1 

39.2 

39.3 

39.4 

39.5 

Binnen de boxen mogen de honden niet worden vastgeketend.
Honden in hun box mogen nooit lange tijd onbeheerd worden achtergelaten. Indien de 
chauffeur/afhandelaar om wat voor reden dan ook niet aan deze eis kan voldoen, dient hij/zij 
met iemand anders afspraken te maken (en een sleutel achter te laten).
Uitzetten enz.
Uitzetkettingen/kabels, valkettingen/kabels en andere vastbindmiddelen moeten zo zijn 
geconstrueerd dat comfort en enige bewegingsvrijheid is gegarandeerd. De individuele hond 
moet kunnen liggen.
De ketting/kabel waaraan de hond wordt vastgemaakt mag nooit zo lang zijn dat er 
gevaarlijke situaties voor de honden kunnen ontstaan, zoals verstrikking met een andere 
hond of zelfs verstikking.
Al het materiaal moet in goede staat verkeren om mogelijk letsel te voorkomen. De uiteinden 
van kabellijnen moeten worden omwikkeld om verwonding door het ontrafelen van de 
uiteinden te voorkomen.
Honden die op de paal staan of aan een drop-out ketting zitten, moeten worden begeleid.
Chauffeurs/geleiders dienen de uitzet/parkeerplaats schoon te houden, geen voedsel achter 
te laten en de hondenpoep of ander afval in daarvoor beschikbare containers te deponeren. 
Als dergelijke containers niet zijn voorzien, moet men het afval naar een andere geschikte 
plaats brengen om andere personen niet te storen.
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HOOFDSTUK TWEE (Speciale regels voor sleesprint- en afstandsklassen) 

I.

40 

40.1 

TOEGANGSREGELS
Geschiktheid
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen wedstrijden worden gehouden in de 
volgende klassen: Klassen in sprintraces
Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I

40.1.1 Een Unlimited Class Team (SpU) zal bestaan uit niet minder dan zeven (7) honden in de 
eerste heat en niet minder dan vijf (5) honden in een volgende heat.

40.1.2 Een Limited Ten Dog Class Team (Sp10) zal bestaan uit niet meer dan tien (10) honden, niet 
minder dan zeven (7) honden in de eerste heat en niet minder dan vijf (5) honden in een 
volgende heat. 

40.1.3 Een gelimiteerd team van acht hondenklassen (Sp8) zal bestaan uit niet meer dan acht (8) 
honden en niet minder dan vijf (5) honden.

40.1.4 Een beperkt team van zes hondenklassen (Sp6) zal bestaan uit niet meer dan zes (6) honden 
en niet minder dan vier (4) honden. 

40.1.5 Een gelimiteerd team van vier hondenklassen (Sp4) zal bestaan uit niet meer dan vier (4) 
honden en niet minder dan drie (3) honden.

40.1.6 

a) a) Een gelimiteerd vierhondenteam uit de jeugdklasse (Sp4J) zal bestaan uit niet meer 
dan vier (4) honden en niet minder dan drie (3) honden.

b) b) Een beperkt jeugdteam van vier honden (SP4Y) zal bestaan uit niet meer dan vier (4) 
honden en minimaal 3 honden. Dit mag geen wereld- of continentale 
kampioenschapsklasse zijn.

40.1.7 Een Limited Two Dog Class Team (Sp2) zal bestaan uit niet meer dan en niet minder dan 
twee (2) honden. Algemene regel §2.7 is strikt van toepassing op de Sp2-klasse.

40.1.8 Een gelimiteerd tweehondenteam jeugdklasse (Sp2Y) zal bestaan uit niet meer dan en niet 
minder: dan twee (2) honden. Dit mag geen wereld- of continentale kampioenschapsklasse zijn.
40.1.9 Na de eerste manche, en elke volgende manche, mag een piloot vrijwillig de grootte van het 
team verkleinen, onderworpen aan klassenminima.
40.1.10 De racemaarschalk mag de grootte van een team verkleinen waarvan hij/zij vaststelt dat het te 
groot is voor de 

40.2 

aangewezen bestuurder.

Klassen in afstandsraces

Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I 

40.2.1 Een 6-honden Mid-Distance Class Team (MD6) zal bestaan uit niet meer dan zes (6) honden 
en niet minder dan vier (4) honden.

40.2.2 Een 12-honden Mid-Distance Class Team (MD12) zal bestaan uit niet meer dan twaalf (12) 
honden en niet minder dan acht (8) honden in de eerste heat en niet minder dan zeven (7) 
honden in een volgende heat.

40.2.3 Een gelimiteerd 8-honden Long Distance Class Team (LD8) zal bestaan uit niet meer dan acht 
(8) honden en niet minder dan zes (6) honden in de eerste heat en niet minder dan vijf (5) 
honden in een volgende heat.

40.2.4 Een Onbeperkt Long Distance Class Team (LDU) Team zal bestaan uit niet minder dan acht 
(8) honden in de eerste heat en niet minder dan zeven (7) honden in een volgende heat.
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40.2.5 Op verzoek van de organisator kan de IFSS een maximum aantal honden bepalen in een 
Unlimited Class Team. De wedstrijduitnodiging zal een eventuele beperking vermelden.

40.3 Aanvullende en optionele regels: 

40.3.1 Naar keuze van de organisatie kan elke rijder een rotatiepool van honden hebben om uit te 
kiezen, voor elke etappe om te voldoen aan de minimum/maximum eisen die voor de klasse 
zijn gesteld. De organisatie bepaalt het maximum aantal in de poule voor elke betrokken 
klasse.

40.3.2 Elke piloot moet alle honden aangeven die in zijn/haar rotatiepool zijn opgenomen. Een 
chauffeur mag geen honden ruilen of toevoegen zodra zijn/haar hondenpoel is aangegeven 
en gemarkeerd.

40.3.3 Een race-gevende organisatie kan aanvullende regels opleggen om te voldoen aan vereisten 
die uniek zijn voor lokale omstandigheden, voor zover deze niet in strijd zijn met de IFSS-
intenties of de Animal Welfare-ideeën. 

41 

41.1 Uitrusting Harnassen en lijnen

41.1.1 Alle honden moeten in een enkele of dubbele vijl worden aangelijnd. 

41.1.2 Alle harnassen moeten goed passend zijn en ten minste rond de nek en borst zijn opgevuld. 

41.1.3 Alle honden moeten worden vastgemaakt aan de sleeplijn/centrale lijn, die gemaakt moet 
zijn van niet-stijve, flexibele of geëxpandeerde lijn, met een halslijn en een staartlijn, met 
uitzondering van de leider(s), die zonder halslijn mogen rennen. Tenzij het pad frontaal 
passeert, moeten dubbele leiders ook met een halslijn met elkaar verbonden zijn.

41.1.4 In klassen met twee honden wordt een halslijn gebruikt. 

41.1.5 Een stompe lijn mag op de slee worden gedragen, maar deze mag niet op een andere manier 
worden gebruikt dan om de slee vast te binden en vast te houden.

41.1.6 Kettinglijnen zijn ten strengste verboden. Alle andere lijnen mogen het welzijn van de hond 
niet in gevaar brengen en zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Race Marshal (zie 
§7.2).

41.2 Sleds 

41.2.1 Een slee moet in staat zijn om de bestuurder, en in geval van nood een passagier, adequaat te 
vervoeren, en een mand met een harde bodem hebben, met een minimumoppervlak van 40 
cm x 50 cm (16 inch x 20 inch), die veilig kan worden vervoerd een hond.

41.2.2 Een slee moet zijn uitgerust met een adequate rem, een adequaat rubberen remblok dat aan 
de slee is bevestigd via een solide opklapsysteem, een borstelbeugel, één sneeuwhaak in de 
klassen Sp2, Sp4 en Sp6, twee sneeuwhaken in alle andere klassen, en een voldoende 
geventileerde hondentas.

41.2.3 De lopers van de slee mogen geen stalen randen hebben. 

41.2.4 

41.3 

Sleeën mogen worden vervangen tussen heats/etappes en bij aangewezen checkpoints 

(afstandsraces). Helmen en andere veiligheidsuitrusting

41.3.1 Voor Junior klasse deelnemers, en in Sp4 Mass Start (Sp4MS) en Sp4 in Relay is een 
helm verplicht. Voor alle andere klassen, met dezelfde uitzondering als hierboven, 
worden helmen sterk aangeraden. De helm moet een model zijn dat is goedgekeurd 
door een nationaal testregister.
Helmen kunnen verplicht worden gesteld door elke race-gevende organisatie, als zij dit 
nodig achten voor veiligheids- en/of verzekeringsdoeleinden, via hun race-uitnodiging.

41.3.2 De wedstrijdorganisator kan aanvullende speciale regels voor veiligheidsuitrusting opleggen.
41.4 Overige apparatuur
41.4.1 Naar keuze van de organisator kan aanvullende verplichte uitrusting worden voorgeschreven. 
De race 

uitnodiging vermeldt de apparatuur. 
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II.

42 

42.1 

42.2 

42.3 

SPOORREGELS (zie ook bijlage D III over controleposten en rustplaatsen)
Een team besturen
Een bestuurder mag naar wens op de slee rijden, trappen of rennen.
Alle honden die aan de heat beginnen, moeten het hele parcours afleggen, ofwel 
aangekoppeld in het team of gedragen op de slee.
Een hond die na vertrek ongeschikt wordt, moet volledig in de hondentas van de slee naar de 
finish worden vervoerd, tenzij specifieke drop-checkpoints langs het parcours zijn voorbereid 
en aangekondigd.

42.3.1 Een gevallen hond moet worden vastgemaakt met een ketting of kabel om hem op zijn plaats 
te houden totdat hij wordt opgepakt door een bevoegd persoon.

42.3.2 Gedropte honden worden gediskwalificeerd voor deelname aan de rest van de race, tenzij de 
piloot een poolhond of honden heeft laten vallen, naar zijn/haar goeddunken en volgens de 
vereisten volgens de regels. In dat geval mag de chauffeur, naar eigen inzicht, de door 
hemzelf afgezette honden weer gebruiken, mits de honden in goede gezondheid verkeren. 
Zieke of gewonde honden moeten echter worden gemeld aan de wedstrijdrechter en/of de 
wedstrijddierenarts.



IFSS Race Rules SSC-NL 2021/2022 20 / 48 

HOOFDSTUK DRIE (Speciale regels voor Ski-Dogs Pulka en Skijoring klassen) 

I.

43 

TOEGANGSREGELS
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen er wedstrijden worden gehouden in de 
volgende disciplines:

43.1 

43.2 

43.3 

43.4 

44 

45 

46 

1-hond en 2-hond Skijoring.
1-hond en 1-4 hond Pulka.
Gecombineerde race met skijoring- en pulka-etappes.
Estafette met alle benen in pulka-stijl, skijoring of gemengd.
De klassen (behalve estafette) worden verdeeld in mannen en vrouwen als er minimaal 5 
deelnemers in elke klasse zijn. Als er minder dan 5 deelnemers per klas zijn in de 
afzonderlijke klassen, kunnen mannen- en vrouwenklassen in één klas worden 
gecombineerd.
In een meerhondenklasse mogen rijders hun team verkleinen. Als het team wordt 
ingekrompen, mag de piloot die hond niet meer toevoegen in volgende etappes (tenzij 
toegestaan door de Race Marshal of in aanvullende reglementen). Een deelnemer mag het 
team alleen tussen de etappes verkleinen.
De Race Marshal kan de grootte van een team verminderen dat te groot wordt geacht voor de 
aangewezen coureur.

II.

47 

48 

48.1 

48.2 

48.3 

48.4 

48.5 

48.6 

48.7 

48.8 

48.9 

48.10 

48.11 

48.12 

48.13 

SKIJORING
Een Skijoring-team bestaat uit een deelnemer die uitsluitend op ski's racet en via een sleeplijn 
is verbonden met een of twee aangetuigde honden.
Klassen
Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen er wedstrijden worden gehouden in de 
volgende klassen: One Dog Class Skijoring Men (SM1).
One Dog Class Skijoring Men Veteran (SM1V).
One Dog Class Skijoring Dames (SW1).
One Dog Class Skijoring Women Veteran (SW1V).
One Dog Class Skijoring Junior Heren (SMJ).
One Dog Class Skijoring Junior Dames (SWJ).
Twee hondenklasse Skijoring Heren (minimaal 1 hond, maximaal 2 honden) (SM2).
Two Dog Class Skijoring Men Veteran (minimaal 1 hond, maximaal 2 honden) (SM2V).
Two Dog Class Skijoring Women (minimaal 1 hond, maximaal 2 honden) (SW2).
Two Dog Class Skijoring Women Veteran (minimaal 1 hond, maximaal 2 honden) (SW2V).
Mid Distance Two Dog Class Skijoring Heren (minimaal 1 hond, maximaal 2 honden) (MDSM). 
Mid Distance Two Dog Class Skijoring Women (minimaal 1 hond, maximaal 2 honden 
(MDSW). Kinderlessen met deelnemers die jonger zijn dan §2.3.1.1 mogen ook worden 
gehouden met alleen een team van één hond.
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49 

49.1 

49.2 

49.3 

49.4 

49.5 

49.6 

49.7 

50 

Apparatuur
Alle honden moeten in een enkele rij of in paren worden aangelijnd en moeten te allen tijde 
aan de bestuurder worden vastgemaakt door een sleeplijn met schokdemper.
De sleeplijn moet aan de bestuurder worden vastgemaakt met een heupgordel van ten 
minste 7 cm (2 3/4 inch) breed over de ruggengraat of een andere uitrusting van het type 
harnas. De riem moet een open haak hebben om het losmaken van de lijn te 
vergemakkelijken, of een snelkoppeling (paniekknop).
De lengte van de uitgezette sleeplijn mag niet minder zijn dan 2 meter (6,6 ft) lang en 
maximaal 3 meter (9,8 ft) lang in uitgeklapte toestand, gemeten vanaf de achterkant van de 
hond tot de gesp van de racergordel. Het is verboden om enige vorm van metalen haak of 
ring aan het einde van de lijn van de bestuurder te hebben.
In klassen met twee honden wordt een halslijn gebruikt.
Alleen langlaufski's zonder stalen randen of scherpe punten, en niet gevaarlijk voor de 
hond(en), mogen worden gebruikt.
De uitrusting moet voor en na de wedstrijd beschikbaar zijn voor inspectie door de 
wedstrijdleiding.
Alle deelnemers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun uitrusting voldoet aan de 
vereisten van deze regels.
Start, trail en finish regels.
(Zie de gemeenschappelijke regels voor skihondenraces: §VI GEMEENSCHAPPELIJKE START 
REGELS VOOR SKI-HONDENRACES; §VII GEMEENSCHAPPELIJKE TRAIL REGELS VOOR SKI-
HONDENRACES; §VIII GEMEENSCHAPPELIJKE FINISH CHUTE VOOR SKI-HONDENRACES)

III.

51 

52 

52.1 

52.2 

52.3 

52.4 

52.5 

52.6 

52.7 

52.8 

53 

53.1 

53.2 

PULKA

Een Pulka-team bestaat uit een deelnemer, die uitsluitend op ski's racet en verbonden is met 

een pulka, voortgetrokken door getuigde hond(en).

Klassen

Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I

Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen er wedstrijden worden gehouden in de 

volgende klassen: One Dog Class Pulka Men (PM1).

One Dog Class Pulka Women (PW1).

One Dog Class Pulka Junior Men (PMJ).

Eenhondenklas Pulka Junior Dames (PWJ).

One-Four Dog Class Pulka Men (PM4).

Een-vier hondenklasse Pulka (PW4).

Mid Distance One-Four Dog Class Pulka Men (minimaal 1 hond, maximaal 4 honden) (MDPM). 

Mid Distance One-Four Dog Class Pulka Women (minimaal 1 hond, maximaal 4 honden) 

(MDPW). Apparatuur

Alle honden moeten in een enkele of dubbele rij worden aangelijnd.

De pulka is:

53.2.1 Verbonden met een of twee massieve assen met de hond(en) die zich het dichtst bij de pulka of slee 
bevinden (wielhonden), 
zodat het voor de pulka of slee niet mogelijk is om een aangetuigde hond(en) te overlopen. 

53.2.2 
Zo geconstrueerd dat de lopers geen enkel risico vormen om de hond(en) te 
schaden.



IFSS Race Rules SSC-NL 2021/2022 22 / 48 

53.2.3 Voorzien van de mogelijkheid om de lading stevig vast te zetten. 

53.2.4 Uitgerust met een handrem, als er meer dan twee honden in het team zijn. 

53.2.5 

53.3 

Voorzien van een sleeplijn met 

schokdemper. De totale te vervoeren lading 

is:53.3.1 
Voor een team van één (1) hond zal de totale te vervoeren lading zijn: gewicht van de hond 
(naar boven bijgesteld tot op de dichtstbijzijnde kilo) x 0,7. Het Pulka-gewicht wordt naar 
boven bijgesteld tot op de dichtstbijzijnde halve kilo.

53.3.2 Voor een team van twee (2) honden zal de totale te vervoeren lading zijn: het brutogewicht 
van de honden (naar boven bijgesteld tot op de dichtstbijzijnde kilo) x 0,7. Het Pulka-gewicht 
wordt naar boven bijgesteld tot op de dichtstbijzijnde halve kilo.

53.3.3 Voor een team van drie (3) honden zal de totale te vervoeren lading zijn: het brutogewicht 
van de honden (naar boven bijgesteld tot op de dichtstbijzijnde kilo) x 0,6. Het Pulka-gewicht 
wordt naar boven bijgesteld tot op de dichtstbijzijnde halve kilo.

53.3.4 Voor een team van vier (4) honden zal de totale te vervoeren lading zijn: het brutogewicht 
van de honden (naar boven bijgesteld tot op de dichtstbijzijnde kilo) x 0,5. Het Pulka-gewicht 
wordt naar boven bijgesteld tot op de dichtstbijzijnde halve kilo.

53.4 

53.5 

53.6 

53.7 

53.8 

53.9 

53.10 

54 

De lading bestaat uit: pulka, assen, harnas(sen), lijnen en het extra gewicht.
Het extra gewicht wordt door de deelnemer zelf aangeleverd.
De sleeplijn moet aan de bestuurder worden vastgemaakt met een heupgordel van ten 
minste 7 cm (2 3/4 inch) breed over de ruggengraat of een andere uitrusting van het type 
harnas. De riem moet een open haak hebben om het losmaken van de lijn te 
vergemakkelijken of een snelkoppeling (paniekknop).
De lengte van de uitgezette sleeplijn mag niet minder zijn dan 2 meter (6,6 ft) lang en 
maximaal 3 meter (9,8 ft) lang in de uitgezette omstandigheden, gemeten vanaf de 
achterkant van de Pulka tot de gesp van de racergordel. Het is verboden om enige vorm van 
metalen haak of ring aan het einde van de lijn van de bestuurder te hebben.
Alleen langlaufski's zonder stalen randen of scherpe punten, en niet gevaarlijk voor de 
hond(en) mogen worden gebruikt.
De uitrusting moet beschikbaar zijn voor inspectie door de wedstrijdleiding voor de 
wedstrijd, en voor inspectie en pulkagewichtcontrole na de wedstrijd.
Alle deelnemers zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun uitrusting voldoet aan de 
vereisten van deze regels.
Start, trail en finish regels.
(Zie de gemeenschappelijke regels voor skihondenraces: §VI GEMEENSCHAPPELIJKE START 
REGELS VOOR SKI-HONDENRACES; §VII GEMEENSCHAPPELIJKE TRAIL REGELS VOOR SKI-
HONDENRACES; §VIII GEMEENSCHAPPELIJKE FINISH CHUTE VOOR SKI-HONDENRACES)

IV.

55 

56 

56.1 

56.2 

GECOMBINEERDE RACE
Gecombineerde race is een Ski-Dogs evenement, bestaande uit een heat met pulka en een heat 
met skijoring, gerund door hetzelfde team.
Klassen
Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen er wedstrijden worden gehouden in de 
volgende klassen: One Dog Class Combined Men (CM).
One Dog Class Combinatie Dames (CW).
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56.3 

56.4 

57 

58 

58.1 

One Dog Class Combined Junior Men (CMJ).
One Dog Class Combined Junior Dames (CWJ).
Apparatuur
(Zie de uitrustingsregels voor Skijoring §49 en Pulka §53.)
Start-, trail- en finishregels
Naar keuze van de Organisator kan de gecombineerde race in twee verschillende 
varianten worden verreden:
Massastart en pitstop

58.1.1 

De start van de eerste manche wordt geregeld door de massastartregels volgens §69. Na de eerste 
voorronde de 

deelnemers gaan direct naar een pitstop bij de wisselzone (zie §59) en stappen over op 
skijoring.

58.1.2 De totale racetijd is de tijd vanaf de start van de massastart totdat de deelnemers de 

58.2 

finishlijn na de tweede manche. 

achtervolgingsrace

58.2.1 Na de eerste manche rusten de deelnemers uit. De duur van de rust wordt bepaald door de 
Organisator. Start achtervolging Regel §14.3.2 bepaalt de startvolgorde van de tweede manche. 

58.2.2 

58.3 

58.4 

59 

De totale racetijd is de som van de resultaten van de twee heats.
Trailregels (zie de gemeenschappelijke §VII COMMON TRAIL-REGELS VOOR SKI-
HONDENRACES). Finishregels (zie de gemeenschappelijke §VIII 
GEMEENSCHAPPELIJKE FINISH CHUTE VOOR SKI-HONDENRACES). Gecombineerde 
omschakelruimte (zie bijvoorbeeld tekening in de bijlage)

59.1 

59.2 

59.3 

59.4 

Het wisselgebied moet een gemarkeerd gebied zijn, lengte ongeveer 20-50 meter (65-164 ft), 
breedte ongeveer 15 meter (49 ft). Het begint bij de finishlijn en eindigt bij een gemarkeerde 
lijn over het parcours.
De hond moet in de wisselruimte worden vastgehouden aan de schacht of het tuig.
De deelnemer zal de uitrusting van pulka naar skijoring (of omgekeerd) in zijn/haar 
aangewezen pit veranderen en alle uitrusting in die pit laten.
Het is de deelnemers niet toegestaan assistentie te krijgen in de wisselzone.

V.

60 

61 

61.1 

61.2 

61.3 

62 

63 

64 

64.1 

SKI-HONDEN RELAIS
Een estafetteloop is een eendaagse wedstrijd waarbij estafetteteams van minimaal drie 
deelnemers betrokken zijn. Naar keuze van de wedstrijdorganisatie zal de estafette etappes 
bevatten van:
alleen pulka,
alleen skijoring,
gemengde skijoring en pulka. In dat geval zal de wedstrijdorganisatie van te voren aangeven 
welke etappes van de estafette in elke discipline verreden zullen worden.
Elke deelnemer loopt het parcours één keer af. Na de finish gaat de deelnemer over naar de 
volgende deelnemer in het estafetteteam, die dan mag starten.
Het estafetteteam dat na alle etappes als eerste over de finish komt, is de winnaar van de 
estafettewedstrijd.
Estafetteteam
De deelnemers aan een estafetteploeg zijn in principe vertegenwoordigers van dezelfde 
organisatie of hetzelfde land. Naar keuze van de wedstrijdorganisatie, een gemengd team van 
organisaties of
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64.2 

64.3 

64.4 

65 

65.1 

66 

66.1 

66.2 

66.3 

66.4 

aan landen kan volledige deelname worden toegestaan, maar ze zullen nooit worden beloond 
met titels en de bijbehorende prijzen op IFSS Wereld- en Continentale kampioenschappen.
Let op: Nationale organisaties zijn tijdens hun evenementen te allen tijde vrij om te beslissen 
over het toekennen van gemengde teams.
Alleen teams met één hond zijn toegestaan in estafetteraces, behalve wanneer dit 
uitdrukkelijk is toegestaan door IFSS. Elk estafetteteam kan bestaan uit heren, dames en 
junioren.

Er kunnen aparte estafettewedstrijden worden georganiseerd voor heren, dames en junioren.
Relaisingangen
De naam van de deelnemers in elk estafetteteam en de volgorde waarin ze starten, moeten 
ten minste 60 minuten voor de start aan het wedstrijdbureau worden overhandigd, of anders 
zoals geïnformeerd door de racemaarschalk.
Gebieden voor start, trail, wissel en finish in estafetterace (zie tekening wisselgebied in 
BIJLAGE)

Start-, wissel- en finishgebied hoeven niet dezelfde locatie te zijn.
Het startgebied van de estafette moet voldoen aan de vereisten voor het massastartgebied 
(zie de algemene regels voor massastart voor skihonden §69).
Het parcours van de estafetteloop moet voldoen aan de vereisten van de gemeenschappelijke 
regels voor het parcours (zie de gemeenschappelijke regels voor het parcours voor 
skihonden §VII).
Relais wisselgebied

66.4.1 Het wisselgebied moet een gemarkeerd gebied zijn, lengte ongeveer 20-50 meter (65-164 ft), 
breedte ongeveer 15 meter (49 ft). Het heeft de voorkeur dat het wisselgebied schuin op het 
inkomende pad wordt gemaakt (zie voorbeelden bijgevoegd).

66.4.2 

66.5 

Het wisselgebied begint bij de finishlijn en eindigt bij een gemarkeerde lijn over het 

parcours. Omschakelprocedure

66.5.1 Een wedstrijdleider moet een signaal geven (bijv. de spreker die het startnummer 
aankondigt) aan elke teamleider of assistent, wanneer een binnenkomend team zich op 
ongeveer 1 km (0,6 mijl) van de wisselzone bevindt.

66.5.2 Het signaal moet duidelijk zijn voor de teamleiders of assistenten, die zich op een speciale 
sector van de wisselzone bevinden.

66.5.3 Een binnenkomende deelnemer zal de hond persoonlijk vrijgeven aan een teamassistent, 
zodra de hond de finishlijn is gepasseerd. De hond mag op geen enkel moment losgelaten 
worden. De teamassistent moet voor de hond zorgen.

66.5.4 De deelnemer loopt door naar de wisselzone en raakt de volgende deelnemer van zijn/haar 
team aan met zijn/haar hand.

66.5.5 De omschakeling vindt plaats binnen de omschakelingsruimte. Een wedstrijdofficial zal de 
omschakeling controleren.

66.5.6 Het is deelnemers niet toegestaan assistentie te krijgen in de wisselzone, behalve zoals reeds 
voorzien in §66.5.3 hierboven.

66.6 

67 

67.1 

Regels voor de aflossing van de finish voldoen aan de vereisten voor de algemene regels voor 
de finish (zie de regels voor de gemeenschappelijke finish voor skihonden §VIII.).
Relaistiming
De tijd wordt gemeten vanaf de startvolgorde "Go" totdat de laatste deelnemer van het team 
de finishlijn overschrijdt.
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67.2 De tijd wordt ook gemeten op het moment dat elke individuele deelnemer de finish passeert. 
Daarom is het aan te raden om de estafetteploegen uit te rusten met slabbetjes, waarop naast 
het teamnummer ook de startpositie van elk individueel teamlid vermeld staat (bv. 1 1 , 1 2 
enz.).

VI.

68 

68.1 

68.2 

68.3 

68.4 

68.5 

68.6 

69 

69.1 

69.2 

69.3 

70 

70.1 

70.2 

70.3 

GEMEENSCHAPPELIJKE START REGELS VOOR SKI-HONDEN RASSEN
Individuele startregels
Individuele startparachute is een gespecificeerd stuk van het parcours vanaf de startlijn, 
minimaal 30 meter (98 ft) lang en 4 meter (13 ft) breed.
De deelnemer en de hond(en) wachten achter de startlijn tot het startsignaal is gegeven.
Het startinterval tussen de deelnemers bedraagt 30 seconden of 1 minuut.
Als het team start voordat het startsignaal is gegeven, wordt het teruggeroepen voor een 
goede start. Deze start wordt zo snel mogelijk toegestaan, maar kan niet plaatsvinden binnen 
10 seconden voor of binnen 10 seconden na de geplande start van een ander team.
Als het team te laat aan de start is, mag het starten wanneer het klaar is, behalve tien 
seconden voor of na een ander startend team.
In beide gevallen zal de tijd worden bijgehouden alsof het team op tijd was begonnen, maar 
de starter moet de werkelijke starttijd noteren.
Massale start:
Zie Algemene regels §14.2 voor algemene regels Mass Start met de volgende aanvullende 
regel:
De deelnemers moeten hun honden aan de beugel of het harnas leiden langs de startbaan en 
moeten de ski's en stokken parallel houden.
Als een deelnemer zijn/haar hond niet vasthoudt volgens de instructies in §69.2, krijgt hij/zij 
een waarschuwing. Als in deze situatie een andere deelnemer moest stoppen of vertraging 
had, moet de overtreder worden bestraft met 15 sec. of gediskwalificeerd.
achtervolging start
In de eerste voorronde van de achtervolgingscompetitie is de startprocedure in 
overeenstemming met raceregel §68 hierboven.
De deelnemer en de hond(en) wachten achter de startlijn tot het startsignaal is gegeven.
Zie Algemene regels §14.3 voor de algemene regels van Pursuit start.

VII.

71 

72 

73 

74 

GEMEENSCHAPPELIJKE TRAIL-REGELS VOOR SKI-HONDENRACES
De bestuurder volgt zijn/haar hond(en) op ski's
Het is de chauffeur niet toegestaan de hond(en) te laten passen door voor het team uit te 
rennen.
De hond trekken of op welke manier dan ook dwingen om vooruit te komen is ten strengste 
verboden. Het assisteren van de hond(en) door het trekken of duwen van de pulka of de slee 
is toegestaan. Hulp bij het drenken of voeren van honden is toegestaan. De racemaarschalk 
zal specifieke plekken op het parcours aanwijzen waar dergelijke hulp kan worden gegeven.
Tijdens de inhaalprocedure op het commando “TRAIL” moet het ingehaalde team plaats 
maken voor het passerende team door achter de hond(en) aan dezelfde kant van het parcours 
te gaan staan, mag niet schaatsen en de ski’s en stokken parallel houden naar het spoor.
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75 

76 

Als een hond ongeschikt wordt of om welke reden dan ook stopt met vooruitgaan, mag de 
deelnemer de heat niet afmaken.
Het pad voor individuele start moet 4 meter (13 ft) breed zijn en de laatste 150 m (492 ft) 
moet 6 meter (20 ft) breed zijn.
Het pad voor massastart moet 6 meter (20 ft) breed zijn en de laatste 150 m (492 ft) 8 meter 
(26,2 ft) breed.

VIII.

77 

GEMEENSCHAPPELIJKE AFWERKINGSCHUTE VOOR SKI-HONDENRACES
Een markering, geplaatst op 150 meter (492 ft) voor de finishlijn definieert de "no-right-of-
way" finishzone waarin de ski-dog rijder en zijn/haar hond verplicht zijn om dezelfde kant 
van het parcours te houden en geen enkel team heeft voorrang op een finishend team. De 
goedkeuringsprocedure, zoals beschreven in §69 hierboven, is niet langer van toepassing.
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HOOFDSTUK VIER (Speciale Regels voor Drooglandklassen) 

I.

78 

78.1 

TOEGANGSREGELS
Toegangsregels
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen wedstrijden worden gehouden in de 
volgende disciplines:

78.1.1 Canicross 

78.1.2 Bikejoring one dog 

78.1.3 1 and 2-dog Scooter 

78.1.4 4-, 6-, 8-dog Rig 

78.1.5 Relay in Canicross and/or Scooter and/or Bikejoring. 

78.1.6 Combined in Canicross and One-dog Scooter. 

78.2 

78.3 

Na de eerste manche en elke volgende manche mag een coureur vrijwillig de grootte van het 
team verkleinen, met inachtneming van de klassenminima. Zie ook § V. RIG KLASSEN.
De Race Marshal kan de grootte van een team verminderen dat te groot wordt geacht voor de 
aangewezen coureur.

II.

79 

79.1 

CANICROSS
Canicross
Een Canicross-team bestaat uit een deelnemer die uitsluitend te voet racet en één hond.
Klassen
Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen wedstrijden worden gehouden in de 
volgende klassen:

79.1.1 Canicross Junior Heren (DCMJ) en Canicross Junior Dames (DCWJ). 

79.1.2 Canicross elite heren (DCM) en Canicross elite dames (DCW). 

79.1.3 Canicross Veteraan Heren (DCMV) en Canicross Veteraan Dames (DCWV). 

79.1.4 Estafettewedstrijden met dames- en herenteams. 

79.1.5 Kinderklassen met deelnemers die jonger zijn dan volgens §79.1.1 hierboven kunnen ook worden 
gehouden, maar 

79.2 
niet als kampioenschapsklassen. Apparatuur

79.2.1 
De hond moet een harnas dragen en aan de bestuurder worden vastgemaakt door een sleeplijn met 
schokdemper op 

altijd.
79.2.2 De sleeplijn moet aan de bestuurder worden vastgemaakt met een heupgordel of een andere 

uitrusting van het harnastype 
ten minste 7 cm (2 3/4 inch) breed over de ruggengraat. Het is verboden om enige vorm van 
metalen haak of ring aan het einde van de lijn te hebben.

79.2.3 De uitgezette sleeplijn mag niet minder zijn dan 1,5 meter (4,9 ft) lang en maximaal 2,5

79.3 

meter (8,2 ft) lang in uitgeklapte toestand, gemeten vanaf de achterkant van de hond tot aan 
de riemgesp van de loper.
Start-, trail- en finishregels

79.3.1 
De deelnemer en de hond wachten achter de startlijn tot het startsignaal is gegeven

gegeven. 
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79.3.2 De bestuurder mag de hond niet tempo maken door voor de hond uit te rennen, of de hond 
op welke manier dan ook dwingen te rennen.

79.3.3 
De hond trekken of de hond op welke manier dan ook dwingen vooruit te gaan is ten strengste 
verboden. 

79.3.4 Als een hond ongeschikt wordt of om welke reden dan ook weigert verder te gaan, mag de 
deelnemer de heat niet afmaken.

79.3.5 Tijdens de inhaalprocedure moet het team dat wordt ingehaald ongehinderd de weg banen 
voor het passerende team. Op het commando "TRAIL" zijn de deelnemer en de hond 
verplicht om aan dezelfde kant van het pad te blijven en te vertragen.

79.3.6 Als er een massastart wordt georganiseerd, moeten alle deelnemers samen achter de startlijn 
wachten en hun hond bij de halsband of het tuigje vasthouden. Als ze niet allemaal op één lijn 
kunnen blijven, moeten ze indien nodig meer lijnen instellen. Eventueel geplaatste 
deelnemers zullen op de eerste lijn(en) voor de niet geplaatste deelnemers blijven.

79.3.7 Finishregels: Zie Raceregels, Hoofdstuk Een, §18. 

III.

80 

80.1 

FIETSJORING
Bikejoring één hond
Klassen
Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen wedstrijden worden gehouden in de 
volgende klassen:

80.1.1 Bikejoring Junior Heren (DBMJ) en Bikejoring Junior Dames (DBWJ). 

80.1.2 Bikejoring elite Men (DBM) and Bikejoring elite Women (DBW). 

80.1.3 Bikejoring Veteran Men (DBMV) and Bikejoring Veteran Women (DBWV). 

80.1.4 In alle competities, behalve kampioenschappen, zouden er klassen voor jonge kinderen 
moeten zijn. Aanbevolen vanaf 11 jaar.

80.2 Equipment 

80.2.1 De hond moet een harnas dragen en te allen tijde aan de fiets of aan de bestuurder 
vastgemaakt zijn door middel van een sleeplijn met schokdemper.

80.2.2 Als de sleeplijn aan de bestuurder is vastgemaakt, moet deze met een heupgordel van ten 
minste 7 cm (2 3/4 inch) breed over de ruggengraat of een andere uitrusting van het 
harnastype worden aangebracht. Het is verboden om enige vorm van metalen haak of ring 
aan het einde van de lijn te hebben.

80.2.3 De uitgezette sleeplijn mag niet minder dan 2 meter (6,6 ft) lang zijn en maximaal 3 meter 
(9,8 ft) lang in uitgeklapte toestand, gemeten vanaf de achterkant van de hond tot de vooras 
van de fiets. 

80.2.4 De fiets moet zijn uitgerust met werkende remmen op elk wiel. 

80.2.5 

80.3 

Alle bestuurders moeten een helm dragen die is goedgekeurd door 

een nationaal testregister. Regels voor trail en finish

80.3.1 De bestuurder mag de hond niet tempo maken door vooruit te rijden. 

80.3.2 De hond trekken of de hond op welke manier dan ook dwingen vooruit te gaan is ten strengste 
verboden. 

80.3.3 

Als een hond ongeschikt wordt of om welke reden dan ook weigert verder te gaan, mag de 
piloot de heat niet afmaken.80.3.4 

Tijdens de inhaalprocedure moet het ingehaalde team ongehinderd de weg banen voor het 
passerende team. Op het commando "TRAIL" zijn de deelnemer en de hond verplicht om 
dezelfde kant van het pad vast te houden en te stoppen met trappen.
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80.3.5 Finishregels: Zie Raceregels, Hoofdstuk Een, II. §18. 

IV.

81 

81.1 

SCOOTER
Scooter
Klassen
Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen wedstrijden worden gehouden in de 
volgende klassen:

81.1.1 

Scooter one dog Junior (DS1J) en Scooter one dog elite (DS1). Een Scooter one dog team 
bestaat uit
van een bestuurder die rijdt op een tweewielig voertuig van het type scooter dat wordt getrokken 
door één hond. 

81.1.2 

Op voorwaarde dat er genoeg deelnemers zijn voor beide categorieën, kan Scooter één hondenklasse 
zijn 

divided into men (DSM1) and women (DSW1) 
categories. 

81.1.3 Scooter 2-dog (DS2). 

81.1.4 Een Scooter 2-hondenteam bestaat uit een bestuurder die rijdt in een tweewielig voertuig van
Scooterachtig voertuig getrokken door een of twee honden.. 

81.1.5 Driewielige rigs zijn toegestaan in de Scooter 2-hondenklasse. 

81.1.6 In alle competities, behalve Wereld- en Continentale kampioenschappen, moeten er klassen zijn voor: 

81.2 

jonge kinderen. Aanbevolen vanaf 11 jaar, maximaal 1 hond. 

Apparatuur

81.2.1 De hond moet te allen tijde een harnas dragen en aan de scooter zijn vastgemaakt door middel van 
een sleeplijn met schokdemper.

81.2.2 De uitgezette sleeplijn mag niet minder dan 2 meter (6,6 ft) lang zijn en maximaal 3 meter (9,8 ft) lang 
in uitgeklapte toestand, gemeten vanaf de achterkant van de hond tot de vooras van de scooter. 

81.2.3 
In klassen met twee honden wordt een halslijn gebruikt.

81.2.4 De scooter moet zijn uitgerust met een efficiënte rem op elk wiel.

81.2.5 De minimale wieldiameter is 30 cm (12 inch). 

81.2.6 

81.3 

Alle bestuurders moeten een helm dragen die is goedgekeurd door 

een nationaal testregister. Regels voor trail en finish

81.3.1 De bestuurder rijdt op de scooter achter zijn/haar honden. 

81.3.2 Als een hond ongeschikt wordt of om welke reden dan ook weigert verder te gaan, mag de 
bestuurder de heat niet afmaken  

81.3.3 Tijdens de inhaalprocedure moet het ingehaalde team ongehinderd de weg banen voor het 
passerende team. Op het commando "TRAIL" zijn de deelnemer en de hond verplicht om aan 
dezelfde kant van het pad te blijven en te vertragen.

81.3.4 Finishregels: Zie Raceregels, Hoofdstuk Een, II. §18. 

V.

82 

82.1 

RIG KLASSEN

Rig-klassen

Klassen

Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I
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Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen er wedstrijden worden gehouden in de volgende 
klassen:: 

82.1.1 4-Dog Rig (DR4): Een Limited Four-Dog Rig zal bestaan uit niet meer dan vier (4) honden en niet
minder dan drie (3) honden. 

82.1.2 4-Dog Rig Junior (DR4J): Een Limited Four-Dog Rig zal bestaan uit niet meer dan vier (4) honden
en niet minder dan drie (3) honden. 

82.1.3 
6-Dog Rig (DR6): Een gelimiteerde Six-Dog rig zal bestaan uit niet meer dan zes (6) honden en niet 
minder
dan vier (4) honden. 

82.1.4 8-Dog Rig (DR8): Een gelimiteerde Eight-Dog Rig zal bestaan uit niet meer dan acht (8) honden en 
niet

82.2 
minder dan vijf (5) honden. Apparatuur

82.2.1 Alle honden moeten in een enkele of dubbele vijl worden aangelijnd. 

82.2.2 Alle honden moeten worden vastgemaakt aan de sleeplijn/centrale lijn, die gemaakt moet 
zijn van niet-stijve, flexibele of geëxpandeerde lijn, met een halslijn en een staartlijn, met 
uitzondering van de leider(s), die zonder halslijn mogen rennen. Tenzij het pad frontaal 
passeert, moeten dubbele leiders ook met een halslijn met elkaar verbonden zijn.

82.2.3 De rig in DR4 moet minimaal drie (3) wielen hebben. Het tuig in DR6 en DR8 moet minimaal 
vier (4) wielen hebben. De minimumdiameter op alle wielen moet 30 cm (12 inch) zijn. De minimale 
wielbasis (de afstand tussen de voor- en achteras) moet 110 cm (43 inch) zijn en de minimale 
spoorbreedte (de afstand tussen de wielen op dezelfde as) moet 70 cm (27 inch) zijn.
82.2.3.1 Alle installaties moeten zijn uitgerust met werkende remmen op alle wielen.
82.2.3.2 Een stompe lijn van ongeveer 3 meter (10 ft) moet op het tuig worden gedragen om te worden 
gebruikt om de
tuig.
82.2.3.3 Alle bestuurders moeten een helm dragen die is goedgekeurd door een nationaal testregister.
82.3 Regels voor trail en finish
82.3.1 De bestuurder mag de honden niet tempo maken door vooruit te rennen of een hond op welke 
manier dan ook dwingen te rennen.
82.3.2 Controlepunten voor hondenuitval kunnen halverwege worden voorzien en kunnen worden 
gecombineerd met normale 

controlepunten. Ze zijn uitgerust met een uitzet, drop-chain of kabel en water. Honden die bij 
controleposten zijn afgezet, mogen niet starten in opeenvolgende series. Als er geen 
mogelijkheid is om honden af te zetten en een hond wordt ongeschikt of weigert om verder 
te gaan, om welke reden dan ook, mag de piloot de heat niet afmaken. Om veiligheidsredenen 
is het vervoer van een hond op de tuigage in alle klassen ten strengste verboden.

82.3.3 Tijdens de inhaalprocedure moet het ingehaalde team ongehinderd de weg banen voor het 
passerende team. Op het commando "TRAIL" is het ingehaalde team verplicht om aan 
dezelfde kant van het pad te blijven en te vertragen.

82.3.4 Finishregels: Zie Raceregels, Hoofdstuk Een, II. §18. 

VI.

83 

83.1 

83.2 

RELAIS

Relais

De Dryland Estafette is een eendaagse wedstrijd en bestaat uit minimaal 2 

etappes. Het relais kan zijn:

83.2.1 Canicross-estafette: Elk aflossingsteam kan bestaan uit mannen en vrouwen, senioren en junioren. 

83.2.2 Gemengde estafette: De estafettebenen zijn Canicross en Bikejoring en/of Scooter. De 
Bikejoring moet de laatste etappe zijn, of als er geen Bikejoring is, dan moet de scooter de 
laatste etappe zijn. Elk estafetteteam kan bestaan uit: 
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83.3 

83.4 

83.5 

van mannen en vrouwen, senioren en junioren. Er kunnen aparte estafettewedstrijden 
worden georganiseerd voor heren, dames en junioren.
Elke deelnemer en elke hond zal het parcours slechts eenmaal lopen. Na de finish gaat de 
deelnemer over naar de volgende deelnemer in het estafetteteam, die dan mag starten.
Het estafetteteam dat na alle etappes als eerste over de finish komt, is de winnaar van de 
estafettewedstrijd.
Estafetteteam

83.5.1 

De deelnemers aan een estafetteploeg moeten vertegenwoordigers zijn van dezelfde organisatie of 
hetzelfde land. 

Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kan een gemengd team van organisaties of landen 
worden toegestaan, maar deze teams maken geen deel uit van de officiële resultatenlijst.

83.5.2 

83.6 

Alleen teams met één hond zijn toegestaan in estafetteraces. Relaisingangen

83.6.1 

De naam van de deelnemers in elk estafetteteam en de volgorde waarin ze starten zijn:

83.7 

ten minste 60 minuten voor de start of elk ander door de organisatie bepaald tijdschema aan 
het wedstrijdsecretariaat worden overhandigd.
Gebieden voor start, wissel en finish in estafetterace

83.7.1 Start-, wissel- en finishgebied hoeven niet dezelfde locatie te zijn. 

83.7.2 Starting area: 

83.7.2.1 Het startgebied is hetzelfde als bij een massastart Canicross.

83.7.2.2 De lengte van de startbanen moet minimaal 50 meter (164 ft) zijn en eindigen op een gemarkeerde 
line. 

83.7.3 
Relay Change-Over Area 

83.7.3.1 Het wisselgebied moet een gemarkeerd gebied zijn met een lengte van ongeveer 10-30 meter (33-98 
ft), 

breedte ongeveer 10 meter (33 voet). Het is een voordeel dat het wisselgebied onder een 
hoek met het inkomende pad is gemaakt, om te voorkomen dat het inkomende pad in 
dezelfde richting loopt als het uitgaande pad.

83.7.3.2 Het wisselgebied begint bij de finishlijn en eindigt bij een gemarkeerde lijn over het 

parcours. 83.8 Startprocedure relais

83.8.1 Alle deelnemers van de heenwedstrijd starten tegelijkertijd. 

83.8.2 De deelnemer en de hond blijven achter de startlijn. 

83.8.3 De teamassistenten moeten het startgebied 30 seconden voor de start verlaten 

83.8.4 De deelnemer moet de hond bij het harnas vasthouden tot het startsignaal. 

83.8.5 Startsignaal wordt gegeven door de starter met één vlag. 

83.8.6 De starter staat voor het startvak zodat alle startende deelnemers kunnen zien 
het voorgerecht. 

83.8.7 

83.9 

De startvolgorde wordt gegeven als §14.2.8, §14.2.9 en 

§14.2.10. Relais-omschakelprocedure

83.9.1 Een wedstrijdleider moet een signaal geven (bijv. de spreker die het startnummer aankondigt) aan 
elke teamleider wanneer een binnenkomend team zich niet minder dan 500 meter (1640 ft) van de 
wisselzone bevindt.

83.9.2 Het sein moet duidelijk zijn voor de teamleiders, die zich langs de wisselzone bevinden. 
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83.9.3 Een inkomende deelnemer zal de hond persoonlijk afgeven aan een teamassistent zodra de 
hond de finish is gepasseerd. De hond mag op geen enkel moment losgelaten worden. De 
teamassistent moet voor de hond zorgen.

83.9.4 De omschakeling kan pas plaatsvinden als de hond van het inkomende teamlid wordt 
vastgehouden door de assistent. 

83.9.5 De deelnemer loopt door naar de wisselzone en raakt de volgende deelnemer van zijn/haar team aan 
met zijn/haar hand. . 

83.9.6 De omschakeling vindt plaats binnen de omschakelingsruimte. Een wedstrijdofficial zal de 
change-over. 

83.9.7 Een assistent in de wisselzone voor uitgaande deelnemers is alleen toegestaan voor de Bikejoring 

83.10 

en/of scooterpoot. Assistenten mogen andere uitgaande deelnemers niet 

hinderen. Het parcours van de estafetterace

83.10.1 Het hele pad moet, en de laatste 150 meter (492 ft) voldoende breed zijn voor twee 

83.11 

Bikejoring deelnemers (minimaal 6 meter (20 ft)). 

Relaistiming

83.11.1 De tijd wordt gemeten vanaf de startvolgorde "Go" tot de laatste deelnemer van het team de
eindstreep.
83.11.2 De tijd wordt ook gemeten op het moment dat elke individuele deelnemer de finishlijn 
passeert.

VII.

84 

85 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

86 

87 

87.1 

GECOMBINEERDE RACE
Gecombineerde race is een Dryland-evenement, bestaande uit één heat met Canicross en één 
heat met Scooter one-dog, gerund door hetzelfde team.
Klassen
Voor de leeftijd van de atleten zie bijlage F. I
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie kunnen er wedstrijden worden gehouden in de 
volgende klassen: Combined Men (DCbM).
Gecombineerde Vrouwen (DCbW).
Gecombineerde Junior Heren (DCbMJ).
Gecombineerde Junior Dames (DCbWJ).
Apparatuur
(Zie de uitrustingsregels voor canicross en scooter, §79.2 en §81.2)
Start-, trail- en finishregels
Naar keuze van de organisator kan de gecombineerde race in twee verschillende varianten 
worden gehouden: massastart en pitstop

87.1.1 De start van de eerste manche wordt geregeld door de massastartregels volgens §69. Na de eerste 
heat gaan de deelnemers direct naar een pitstop bij de wisselzone (zie §59) en wisselen ze naar een 
eenhondscooter

87.1.2 De totale racetijd is de tijd vanaf de start van de massastart tot het moment dat de deelnemers na de 
tweede heat over de finish komen. achtervolgingsrace 

87.2 

87.2.1 Na de eerste manche rusten de deelnemers uit. De duur van de rust wordt bepaald door de 
Organisator. Start achtervolging Regel §14.3.2 bepaalt de startvolgorde van de tweede manche. 
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87.2.2 

87.3 

87.4 

88 

De totale racetijd is de som van de resultaten van de twee heats.

Gemeenschappelijke regels voor Canicross (zie §79)

Gemeenschappelijke regels voor Scooter eenhond (zie §81)

Gecombineerde omschakelruimte (zie bijvoorbeeld tekening in de bijlage) 

88.1 

88.2 

88.3 

88.4 

Het wisselgebied moet een gemarkeerd gebied zijn, lengte ongeveer 20-50 meter (65-164 ft), 
breedte ongeveer 15 meter (49 ft). Het begint bij de finishlijn en eindigt bij een gemarkeerde 
lijn over het parcours.
De hond moet worden vastgehouden aan het harnas in de omkleedruimte.
De deelnemer zal van uitrusting wisselen van Canicross naar Scooter in zijn/haar 
aangewezen pit en alle uitrusting in die pit laten.
Het is de deelnemers niet toegestaan assistentie te krijgen in de wisselzone.

VIII.

89 

AFSTANDEN

De afstanden: Zie bijlage D . II

IX.

90 

TEMPERATUREN Temperaturen: Zie bijlage B . III
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BIJLAGE

A.

A . I 

REGELS HANDHAVING 

Regels voor handhavers

1. Racerechters zijn de functionarissen die de regels handhaven tijdens een evenement. Regels
Handhavingsfunctionarissen worden aangesteld en oefenen hun taken uit in overeenstemming met de
IFSS Officials Regulations.
2. Een racerechter moet een IFSS-racerechterlicentie hebben, maar moet ten minste een
racerechterlicentie hebben van een door de IFSS erkende instantie.
3. Twee van de racerechters worden respectievelijk benoemd tot racemaarschalk en hoofdrechter. De
racemaarschalk heeft de uiteindelijke autoriteit en de uiteindelijke verantwoordelijkheid tijdens het
evenement. De Race Marshal is de enige official die kan beslissen over een diskwalificatie.
4. Alle wedstrijdrechters hebben de volledige bevoegdheid om alle wedstrijdreglementen te
handhaven, binnen de voorgeschreven limieten.
5. Verwijzingen naar de Race Marshal in de IFSS-reglementen zijn ook van toepassing op Race Judges,
indien van toepassing.
6. Een renrechter mag delen van zijn/haar bevoegdheid delegeren aan aangewezen officials, met
uitzondering van de bevoegdheid om strafmaatregelen op te leggen.
7. Bij Wereldkampioenschappen en Continentale Kampioenschappen mag geen enkele
regelhandhavingsfunctionaris deelnemen aan het evenement. Tijdens andere evenementen mag de
Race Marshal niet deelnemen, maar de andere juryleden wel. Indien dit het geval is, zullen zij niet
keuren in de klasse waarin ze zijn ingeschreven en ook niet deelnemen aan de beraadslaging van die
klasse.
8. Details over de benoeming en de verplichtingen van IFSS-juryleden zijn beschikbaar in de IFSS Race
Judge Regulations en Licensing Procedures, die ook interessant en bindend zijn voor organisatoren en
lidorganisaties.

A . II Wedstrijdjury en beroepsjury (zie ook wedstrijdreglement §28 tot en met §35) 

9.De racejury's vormen de racejury van het evenement. De racemaarschalk zal de race zijn
Juryvoorzitter.

10.

10.1. 

10.2. 

10.3. 

De wedstrijdjury wordt opgeroepen door zijn voorzitter

Op verzoek van een van zijn leden,

Voor een hoorzitting,

Voor het beoordelen van een overtreding van de regels die kan leiden tot diskwalificatie.

11. De wedstrijdjury beslist of haar beraadslagingen al dan niet achter gesloten deuren plaatsvinden.

12.

12.1. 

12.2. 

De wedstrijdjury beslist over de uiteindelijke keuze van strafmaatregelen in alle aan haar 
voorgelegde gevallen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de wedstrijdjury een 
beslissende stem. Bij diskwalificatie kan de voorzitter met zijn beslissende stem anders 
stemmen.
Bij wereld- en continentale kampioenschappen kan een teamleider in beroep gaan tegen de 
beroepsjury wanneer een beslissing van de racemaarschalk de deelname van een deelnemer 
aan het evenement beïnvloedt.
De beroepsjury bestaat uit drie of vijf leden, afhankelijk van het aantal functionarissen dat is 
toegewezen om deel te nemen (één of twee door de voorzitter van de IFSS) aan de 
beroepsjury. De andere leden van de beroepsjury zijn nationale teamleiders die door de 
andere teamleiders worden gekozen om zitting te nemen in de beroepsjury.
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A . III Strafmaatregelen 

13.

13.1. 

13.2. 

13.3. 

Indien het geschonden wedstrijdreglement geen onvoorwaardelijke reactie oplegt, zal de 
keuze van strafmaatregelen als volgt worden gemaakt:
Waarschuwing: voor een kleine of nalatige overtreding van de wedstrijdreglementen, die de 
deelnemer geen significant voordeel oplevert en geen significant nadeel inhoudt voor zijn/
haar mededeelnemers, en die niet als nadelig voor de sport wordt beschouwd.
15 seconden straf: voor nalatige overtreding van de wedstrijdreglementen, maar niet zo 
ernstig als dat deze aanleiding geeft tot diskwalificatie.
Diskwalificatie:

13.3.1. Wanneer de deelnemer opzettelijk of door grove nalatigheid het wedstrijdreglement overtreedt, 
en dit hem/haar een voordeel heeft opgeleverd, of een van zijn/haar mededeelnemers een 
nadeel,

13.3.2. In geval van herhaling, wanneer de deelnemer al een waarschuwing of 15 seconden straf 
heeft gekregen voor dezelfde of soortgelijke overtreding,

13.3.3. Bij herhaalde overtredingen aantonen dat de deelnemer niet in staat of bereid is zich aan het 
wedstrijdreglement te houden.

13.3.4. Bij hondenmishandeling, met of zonder werktuig. 

13.3.5. Tijddiskwalificatie: Een eventuele tijddiskwalificatie wordt vermeld op het inschrijfformulier 
of in de uitnodiging, met vermelding van de factor en voor welke klassen deze van toepassing 
is. Als een tijddiskwalificatieregel van toepassing is en de voorgeschreven limiet wordt 
overschreden, mag dat team niet deelnemen aan volgende heats.

14.

14.1. 

14.2. 

Andere strafprocedures
De overtreder krijgt desgevraagd een korte schriftelijke kennisgeving. Een waarschuwing 
moet mondeling zijn. Deelnemers die onderworpen zijn aan een strafrechtelijke reactie van 
een regelhandhavingsfunctionaris, kunnen in beroep gaan, d.w.z. verzoeken om een 
hoorzitting voor de wedstrijdjury.

B.

B . I 

IN AANMERKING KOMENDE Inzendingen

15. 15. De wedstrijd staat open voor inschrijvingen van leden van alle door de IFSS erkende 
lidfederaties, behalve die welke door de organisator om gegronde redenen worden 
geweigerd. Organisatoren hebben het recht om hun races open te stellen voor coureurs van 
niet-IFFS-lidorganisaties als zij denken dat dit de sport en/of IFSS ten goede komt. 
Deelnemers aan de IFSS Wereldkampioenschappen worden genomineerd door hun 
respectievelijke nationale IFSS-lidfederaties.

16. 16. Een inschrijving voor een race moet vóór de start van de race worden ingediend, met 
inachtneming van de door de organisator vastgestelde deadlines voor deelname. Zie ook Race 
Regel §1.1.4.

17.

Note: 

Gehandicapte bestuurders worden aangemoedigd om deel te nemen. Hun deelname mag 
echter geen andere deelnemers of honden hinderen of in gevaar brengen, inclusief de 
hond(en) van de gehandicapte deelnemer. De RM beslist over eventuele deelname van de 
gehandicapte bestuurder en, indien nodig, een helper, en inspecteert altijd de uitrusting. De 
algemene veiligheid van de gehandicapte bestuurder en zijn/haar hond(en) prevaleert. Als de 
RM van mening is dat het de gehandicapte coureur en de hele race ten goede zou komen om 
het gehandicapte team als laatste in de klasse te starten, heeft hij/zij het recht om dit te doen 
in alle heats van de race, rekening houdend met het feit dat het team gerangschikt volgens de 
totale resultaten.
Het is ook mogelijk om het gehandicapte team een bepaalde tijd voor het eerste team te 
starten, maar dan is er altijd het risico dat inhalende teams worden gehinderd in geval van 
problemen, en kan de gehandicapte coureur het gevoel hebben dat hij/zij min of meer buiten 
de veld. Als hij/zij als laatste start, heeft hij/zij altijd de kans om één of meer teams in te 
halen.
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B . II Ziekte 

18. 18. Racedierenartsen zijn gedurende de hele race aanwezig om de gezondheid en het welzijn van 
alle honden te bewaken, chauffeurs te adviseren bij het verzorgen van de medische behoeften van 
hun honden en indien nodig veterinaire behandeling te bieden aan gedropte honden.

19. 19. De racedierenarts kan, in samenwerking met de racemaarschalk of de racerechter, beslissen 
dat elke hond ongeschikt is om te starten of verder te gaan in de race, en de hond(en) uit de race 
verwijderen om medische of andere redenen. Als de racedierenarts vaststelt dat een hond die in 
het wedstrijdgebied aanwezig is een besmettelijke ziekte heeft, zal die hond worden 
gediskwalificeerd en moet de deelnemer onmiddellijk het wedstrijdterrein verlaten met al zijn/
haar honden.

20. 20. Alle honden die deelnemen aan een race moeten worden ingeënt volgens de aanbevelingen 
van de IFSS Animal Welfare Committee. Het IFSS Animal Health and Welfare Committee heeft 
gesuggereerd dat de verplichte vaccinaties zijn: Rabies Virus, Canine Parvovirus, Distemper en 
Canine Kennel Cough Complex (bordetella parainflulenza virus, canine adenovirus 2). Alle honden 
moeten in alle gevallen binnen 12 maanden worden gevaccineerd en meer dan 21 dagen voor de 
race in het geval van prime-vaccinatie. Hervaccinaties moeten worden gedaan in 
overeenstemming met de voorschriften van het gastland waar de race plaatsvindt.

B . III 

Temperaturen bij Dryland-races – Richtlijnen 

21. 21. Bij wedstrijden op het droge moet er een thermometer en een hygrometer in de startzone 
aanwezig zijn. Ze moeten goed zichtbaar zijn, in de schaduw, op 50 centimeter (20 inch) boven het 
maaiveld.

22. 22. De minimum- en maximumtemperaturen en vochtigheid worden tijdens de hele wedstrijd 
genoteerd.

23.

23.1. 

Gezien het minimum en maximum, de omstandigheden op het parcours en de plaatselijke 
omstandigheden (bijv. vochtigheid), zijn de volgende richtlijnen beschikbaar voor beslissingen die 
moeten worden genomen door de wedstrijdorganisatie en de Race Marshal voor het welzijn van de 
honden:
Temperaturen onder 18°C (64°F) voor Canicross en 16°C (61°F) voor alle andere klassen en met 
een luchtvochtigheid onder 85%: normale competitie
Temperaturen boven 16°C (61°F), maar lager dan 18°C (64°F): de afstanden mogen de minima 
gegeven in D.II §49 niet overschrijden. Deze maximum temperatuur is ingesteld op 25°C (77°F) 
voor Canicross lessen.
Temperaturen boven 18°C (64°F), maar lager dan 22°C (72°F): de afstand mag niet meer dan 1,5 
kilometer (0,9 mijl) bedragen, uitsluitend voor demonstratiedoeleinden, behalve voor Canicross 
(zie DII §49). Temperaturen boven 22°C (72°F): geen enkel team mag worden ingezet, behalve 
Canicross (zie DII

23.2. 

23.3. 

B . IV 

§49).
Als de temperatuur 18°C (64°F) bereikt, zal de racemaarschalk een vergadering beleggen met 
de racedierenarts(en) om te beslissen of de race moet worden uitgesteld of geannuleerd. Bij 
afwijkende meningen zal het oordeel van de dierenarts doorslaggevend zijn. Dierenwelzijn zal 
altijd de belangrijkste beslissende factor zijn.
Afhankelijk van het parcours (d.w.z. groot gedeelte onder de zon) of andere feiten, kan de Race 
Marshal kortere afstanden of andere maatregelen opleggen als dit gunstig is voor de sport, zelfs 
als de bovenstaande maximumtemperaturen niet worden bereikt.
Extreem lage temperaturen bij sneeuwraces – Richtlijnen

24. Bij extreem lage temperaturen stelt de jury samen met het Organiserend Comité

en de teamleiders zullen beslissen of de race moet worden geannuleerd, een vertraging op de 
starttijd moet hebben of de race-afstand moet verkleinen. Alle normen van de nationale 
federatie moeten in overweging worden genomen bij het nemen van de uiteindelijke 
beslissing.
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C.

C . I 

START EN FINISH 

Startintervallen

25.

25.1. 

25.2. 

25.3. 

De startintervallen moeten zijn

een halve (0,5) of een (1) minuut in een hondenklasse.

één (1) of twee (2) minuten in klassen met 2-8 honden.

twee (2) of drie (3) minuten in klassen met tien honden of meer.

26.

26.1. 

26.2. 

26.3. 

Intervalopties
De organisator kan beslissen om de langere startinterval te gebruiken in de eerste manche, en de 
kortere interval in de volgende manche(s).
Naar keuze van de wedstrijdorganisatie mogen de coureurs allemaal tegelijk starten 
(massastart).
Naar keuze van de organisator mogen de coureurs de laatste heat van een race starten met een 
intervaltijd die overeenkomt met het werkelijke tijdsverschil, naar boven afgerond op hele 
seconden tussen zijn team en het team van zijn voorganger (achtervolging/achtervolgingsstarts).

C . II Relays 

27. Een estafette is een wedstrijd tussen estafetteteams bestaande uit ten minste drie hondenteams die 
achtereenvolgens hetzelfde parcours afleggen. Geen enkele bestuurder of hond mag meer dan één heat 
voltooien.
28. De estafettestart moet een massastart zijn. De eerste heat-rijders van de estafetteploegen starten 
naast elkaar op de startlijn.
29. Bij estafette-evenementen zal nummer 1 starten in de middenpositie van de startlijn, nummer 2 zal 
de positie rechts van nummer 1 hebben, nummer 3 zal de positie links van nummer 1 hebben, enz.
30. De starthelling moet bij voorkeur zo breed zijn dat alle rijders van de eerste heat naast elkaar 
kunnen starten. Indien dit niet mogelijk is, zullen volgende startende teams starten op een secundaire 
startlijn ongeveer 5 meter (16 ft) achter de startlijn volgens hetzelfde systeem. Als er wordt ingedeeld, 
mag geen enkele geplaatste groep groter zijn dan het maximale aantal teams dat naast elkaar kan 
worden geplaatst.
31. De starthelling van de estafette moet even breed zijn als het startgebied over een afstand van 
minimaal 100 meter (328 ft), (voor Canicross-relais 30 m (98 ft)), en smaller wordend tot de normale 
rijstrookbreedte over een afstand van een minimaal 100 (328 ft) meter extra, (voor Canicross-estafette 
(30 m (98 ft)).
32. De wisselchute moet een afstand van minimaal 30 meter (98 ft) vanaf de finishlijn bestrijken en 
moet minimaal 10 meter (33 ft) breed zijn. In Pulka Style-evenementen moet de wisselchute een hoek 
van 45 tot 90 graden hebben op de finishlijn.

D. THE TRAIL

D . I Trail requirements

33. 33. Het parcours moet veilig zijn voor honden en chauffeurs. Bij het uitzetten van het 
parcours moet speciale aandacht worden besteed aan bochten en afdalingen. Bij de aanleg 
van het gehele parcours wordt rekening gehouden met de snelste en grootste teams die naar 
verwachting zullen deelnemen.

34. 34. Het pad mag zichzelf niet kruisen. Teams mogen hetzelfde parcours een tweede keer 
volgen. In dat geval zal de route op de herhalingstraverse niet door het start- of finishgebied 
gaan. Indien het onvermijdelijk is dat de teams meer dan twee keer hetzelfde parcours 
moeten volgen, is de organisator verantwoordelijk voor:
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maak dit voorafgaand aan de wedstrijd bekend in de wedstrijduitnodiging. De afwijking van 
deze regel is alleen toegestaan vanwege onvoorspelbare omstandigheden.

35. Paden moeten, voor zover mogelijk, breed worden aangelegd om het passeren te vergemakkelijken.
36. Er moet voldoende ruimte tussen de banen zijn zodat teams elkaar niet kunnen afleiden.
37. Paden moeten worden afgeschermd van parkeerplaatsen en geparkeerde auto's.
38. Paden mogen een met verkeer beladen weg niet op hetzelfde niveau kruisen. Indien dit echter niet 
kan worden vermeden, dient er vooraf toestemming te zijn om de weg tijdens de wedstrijd af te 
sluiten. Er moet een betrouwbare controle aanwezig zijn en het pad moet de weg oversteken in een 
hoek van 90 graden.
39. Bij sleesprintraces moet het parcours zo zijn ontworpen dat snelheid prioriteit krijgt en breed 
genoeg zijn om het ene team in staat te stellen een ander team in te halen.
40. De starthelling moet minstens 30 meter (98 ft) lang zijn en zo georganiseerd zijn dat een team 
volledig van het parcours kan worden verwijderd.
41. De finishzone moet minstens 800 meter (2625 ft) lang (150 m (492 ft) voor skihondenklassen en 
canicross zijn), breed genoeg om te passeren en zonder scherpe bochten.
42. De start- en finishlijnen moeten duidelijk afgebakend zijn.
43. Paden voor skihonden moeten, waar mogelijk, verschillen van dat van sleeën.
44. Ski-Dogs-paden moeten met speciale aandacht in heuvelachtig terrein worden aangelegd, zodat het 
pad ook een test is voor de skivaardigheden van de deelnemer. Het moet breed genoeg zijn voor twee 
skiërs om naast elkaar te skaten in de Finishing Zone en voor een skater om een deelnemer op 
parallelle ski's op de rest van het parcours in te halen.
45. In Dryland-races moeten ten minste om de 3 km (1,9 mijl) langs de paden waterpunten worden 
voorzien, zodat de honden kunnen worden gedrenkt en gekoeld.

46.

46.1. 

46.2. 

46.3. 

Afstandswedstrijden
Indien weersomstandigheden, naar het oordeel van de RM of de organisator, vereisen dat de 
wedstrijd niet kan worden verreden volgens de basiscriteria voor de sport, kan de wedstrijd 
worden uitgesteld. Als zich na de start omstandigheden voordoen zoals genoemd, kan de race 
tijdelijk worden “bevroren”. Dit dient te gebeuren bij een controlepost of vóór de locatie van 
de eerste bestuurder. Alle coureurs worden voor een identieke periode tegengehouden.
De organisator en de RM zullen, zonder onnodige vertraging, alle bestuurders op de hoogte 
brengen van de beslissingen en de redenen daarvoor, genomen volgens §46.1.
Verplichte stops

46.3.1. Wedstrijden met een totale afstand van 300 tot 600 km (186-373 mi) zullen in totaal 8 uur 
verplichte rusttijden hebben, te verdelen naar goeddunken van de lokale organisator.

46.3.2. Wedstrijden met een totale afstand van meer dan 600 km (373 mijl) zullen in totaal minimaal 
12 uur verplichte rusttijden hebben, te verdelen naar goeddunken van de lokale organisator.

D . II Trail distances 

47.

47.1. 

47.2. 

Sprint- en skihondenraces
De heat-afstanden hoeven niet elke dag van een evenement identiek te zijn, maar de kortste 
routes worden eerst gelopen. De heat-afstanden van de volgende dagen mogen niet meer 
bedragen dan honderdvijftig (150)% van de traillengte van de eerste dag. De kortste en langst 
mogelijke afstanden voor elke heat worden vermeld op de uitnodiging.
Minimale/maximale trailafstanden:
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47.2.1. Sled Dogs: 

Unlimited Class: 20 – 30 km (12.5 – 18.6 miles) 

Eight/Ten-Dog Class: 14 – 18 km (9 – 11.2 miles) 

Six-Dog Class: 10 – 14 km (6.2 – 8.7 miles) 

Four-Dog Class: 6 – 10 km (4 – 6.23 miles) 

Two-dog Class: 4 – 6 km (2.5 – 3.7 miles).  

47.2.2. Ski-Dogs: 

One Dog classes 
Juniors 5 – 10 km (3.1 – 6.2 miles) 
Elite and Veterans 5 – 20 km (3.1 – 12.5 miles) 

Two to four Dog classes 
Elite and Veterans 10 – 30 km (6.2 – 18.6 miles) 

Relay 5 – 10 km (3.1 – 6.2 miles) 

47.2.3. Special circumstances: 

Indien bijzondere omstandigheden vereisen dat de lengte van het parcours wordt verkleind of 
vergroot, zal de verlaging of verhoging in geen enkele klasse van de aangekondigde lengte van het 
parcours meer dan 25% bedragen.

48. Distance Races

For all classes:

Mid-Distance: Between 80 and 250 km (50 and 156 miles) with, in principle, an average of at 
least 40 km (25 miles)/stage for multi-stage races.

Long-Distance: More than 250 km (156 miles) with, in principle, an average of at least 80 km 
(50 miles)/stage for multi-stage races.

49. Dryland races: Distances (per heat or stage)
49.1. Canicross elite and veterans: minimum of 2 km, maximum of 8 km (1.2 to 5 miles) 
49.2. Canicross juniors:  minimum of 1 km, maximum of 5 km (0.6 to 3.1 miles) 
49.3. Relay (each leg):  minimum of 0.5 km,  maximum of 6 km (0.3 to 3.7 miles) 
49.4. Combined elite: minimum of 5 km, maximum of 8 km (3.1 to 5 miles) 
49.5. Combined juniors: minimum of 2.5 km,  maximum of 5 km (1.6 to 3.1 miles) 
49.6. 1-dog Bikejoring class: minimum of 2 km, maximum of 8 km (1.2 to 5 miles) 
49.7. 1-dog Scooter class: minimum of 2 km, maximum of 8 km (1.2 to 5 miles) 
49.8. 2-dog Scooter class: minimum of 2 km, maximum of 8 km (1.2 to 5 miles) 
49.9. 4-dog Rig class: minimum of 4 km, maximum of 8 km (2.5 to 5 miles) 
49.10. 6-dog Rig class: minimum of 4 km, maximum of 10 km  (2.5 to 6.2 miles) 
49.11. 8-dog Rig class: minimum of 5 km, maximum of 12 km  (3.1 to 7.5 miles) 

D . III Checkpoints and rest stops 

50.

50.1. 

50.2. 

50.3. 

Kampen en rustplaatsen
Zwerfvuil mag niet op of langs het parcours worden achtergelaten, maar naar de finish, checkpoint 
of een storting langs het parcours worden gedragen zoals bepaald door de organisator.
Kampen en rustplaatsen moeten ver buiten het pad worden aangelegd. Honden en uitrusting 
mogen niet op het pad worden achtergelaten en de bestuurder mag niet langer op het pad blijven 
dan nodig is.
Controleposten, kampen en rustplaatsen moeten voor vertrek worden opgeruimd en opgeruimd.

51.

51.1. 

Controlepunten

Chauffeurs moeten zich bij controleposten melden 

voordat ze verder gaan.
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51.2. 

51.3. 

In het geval van een onbemande controlepost, en indien de organisator geen advies heeft 
gegeven over een dergelijk evenement, zal de bestuurder, indien mogelijk, ervoor zorgen dat 
later kan worden vastgesteld dat hij/zij bij de controlepost is geweest en de ambtenaren 
informeren bij het volgende bemande controlepunt van zijn/haar actie.
Gedropte honden

51.3.1. 
Honden die uit een team worden gehaald, mogen alleen worden afgezet bij aangewezen 
controlepunten. 

51.3.2. Gedropte honden worden gelabeld met: 
- - De naam en het startnummer van de bestuurder
- - De reden voor het laten vallen van de hond

51.3.3. Gedropte honden moeten worden aangelijnd met een ketting of iets dergelijks totdat ze worden 
opgehaald. 

51.4. 

51.4.1. 
De Race Marshal, een geautoriseerde official of de race-dierenarts, kan een team aanhouden 
om uitrusting te repareren of te vervangen die onveilig wordt geacht voor de piloot en/of de 
honden.

51.4.2. De Race Marshal, een geautoriseerde official of de race-dierenarts, kan een team aanhouden 
dat tijdelijk ongeschikt wordt geacht om verder te gaan.

51.4.3. De Race Marshal, een geautoriseerde official of de race-dierenarts, kan een team of honden 
verwijderen die ongeschikt worden geacht om de competitie te voltooien.

51.5. 

51.6. 

51.7. 

Wanneer een piloot bij een controlepost aankomt met minder dan het vereiste aantal honden 
in het team, zal dat team worden gediskwalificeerd. De Race Marshal, een geautoriseerde 
official of race-dierenarts, zal bepalen of, en in hoeverre het team mag doorgaan naar een 
locatie waar het team zal worden opgehaald.
Aanbiedingen voor accommodatie, enzovoort, voor honden en chauffeurs bij controleposten 
moeten voor alle deelnemers identiek zijn.
Benodigdheden en uitrusting

51.7.1. Naar keuze van de organisator mogen deelnemers, voor de race, voorraden en uitrusting 
achterlaten bij checkpoints.

51.7.2. De organisator bepaalt bij welke checkpoints voorraden kunnen worden gedeponeerd en de 
routine daarvoor.

51.7.3. Bovenstaande bepalingen hebben geen gevolgen voor de vereisten voor verplichte uitrusting 
die op de slee moet worden vervoerd.

51.7.4. Een race kan andere verplichte uitrusting vereisen. Dit wordt vermeld in de speciale regels 
voor de race.

E.

E . I 

TRAILMARKERI

NG Algemeen

52. Het pad moet worden gemarkeerd met een voldoende aantal duidelijk zichtbare markeringen, zo 
geplaatst dat er voor de bestuurder geen twijfel over bestaat waar hij heen moet.
53. Alle trailmarkeringen moeten een diameter of lengte hebben van ten minste 25 cm (10 in) per 
zijde.
54. Slechts één zijde van het bord mag gekleurd zijn om de juiste rijrichting aan te geven.
55. Trailmarkeringen moeten ongeveer één (1) meter (3,3 ft) buiten de rand van het pad en 60 tot 120 
cm (2-4 ft) boven het oppervlak van het pad worden geplaatst.
56. Alle markeringen moeten zo ver mogelijk naar voren en ten minste 50 m (164 ft) zichtbaar zijn.
57. Markeringen die alleen voor een bepaalde klasse of bepaalde klassen van toepassing zijn, moeten 
worden gemarkeerd met de identificatie van de klasse(n) of met de trail-afstand van de betreffende 
klasse(n) door middel van witte letters in het midden van de markering. Informatie over de verstreken 
afstand wordt aangegeven met een zwart cijfer
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op een wit bord direct boven een blauwe markering op dezelfde paal. De klasse-identificaties 
moeten gemakkelijk kunnen worden gezien en gelezen door de sportmannen/vrouwen. De 
identificatie zal worden toegelicht op de musher meeting voorafgaand aan de race.

58. 58. Informatie over de resterende afstand wordt aangegeven door een zwart negatief getal op 
een wit bord direct onder een blauwe markering op dezelfde paal.

59. 59. Markeringen mogen niet zo worden geplaatst of van zodanig materiaal zijn gemaakt dat 
ze een gevaar kunnen vormen voor honden of bestuurders.

E . II Rode markeringen (draaimarkeringen, ronde vorm) 

60. 60. Rode markeringen moeten worden gebruikt op alle kruispunten en kruisingen met 
bochten. De markeringen moeten ongeveer 20 meter (65 ft) voor het betreffende punt 
worden geplaatst aan dezelfde kant van het pad als waarheen de teams moeten keren.

61. 61. Dezelfde procedure wordt ook toegepast voor alle blinde bochten op het parcours.

E . III Blauwe markeringen (rechtdoor of vierkante vormmarkeringen) 

62. Blauwe markeringen mogen aan weerszijden van het pad worden geplaatst.
63. Blauwe markeringen die worden gebruikt om het juiste pad aan te geven na een kruising of bocht, 
moeten ongeveer 20 meter (65 ft) verder worden geplaatst en moeten zichtbaar zijn bij het naderen 
van het punt in kwestie.
64.

64.1. 

64.2. 

Er worden blauwe markeringen gebruikt:
Op kruispunten of kruisingen waar het pad rechtdoor gaat. Het bord wordt ongeveer 20 
meter (65 ft) voor de kruising geplaatst.
Voorbij beurten, die alleen van toepassing zijn op een bepaalde klasse, of bepaalde klassen. 
Dergelijke blauwe markeringen moeten dezelfde klasse-identificatie hebben als de rode 
bochtmarkering.

65.

65.1. 

65.2. 

Er moeten blauwe markeringen worden gebruikt:
Voorbij alle kruispunten, bochten of blinde hoeken, die zijn gemarkeerd met een rode 
markering.
Elke volle kilometer over het hele parcours. Ten minste elke vijf (5) kilometer (3 mijl) moeten 
ze worden gemarkeerd met de verstreken of resterende afstand.

E . IV Gele markeringen (voorzichtigheidsmarkeringen met driehoekige vorm)) 

66. 66. Gele markeringen mogen aan weerszijden van het pad worden geplaatst. Gele 
markeringen geven delen van het pad aan waar een langzame, voorzichtige passage wordt 
aanbevolen, b.v. steile afdaling, echt scherpe bochten, ijzige plekken. Gele markeringen 
worden ongeveer 20 meter (65 ft) vóór het waarschuwingsgebied geplaatst.

67. 67. Als het waarschuwingsgebied een lengte van het pad beslaat, moeten twee gele 
markeringen op dezelfde paal worden geplaatst aan het begin van het waarschuwingsgebied. 
Het einde van het waarschuwingsgebied wordt aangegeven met één gele markering met een 
diagonaal rood of zwart kruis.

68. 68. Alle gele markeringen worden gepresenteerd en uitgelegd tijdens de teamcaptain en/of 
pilotenvergadering en ze worden aangegeven op de routekaart.

E . V Checkpoint Markers 

69. Controlepunten worden aangegeven met rechthoekige witte borden met zwarte letters.
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E . VI Other Markers 

70. 70. Het einde van de startparachute wordt aangegeven door markeringen aan beide zijden 
van het parcours.

71. 71. Een witte markering zal worden geplaatst aan het begin van de Finishing Chute met de 
resterende afstand (meestal 150 m (492 ft) voor Ski-Dogs klassen en Canicross en 800 m 
(2625 ft) voor alle andere klassen voor de finish) om het begin van de zone met 
voorrangsverbod aan te geven.

72. 72. Delen van het pad, waar het juiste pad niet duidelijk zichtbaar is, kunnen worden 
gemarkeerd met extra markeringen. Een dergelijke aanvullende markering zal nooit worden 
beschouwd als een vervanging voor de gewone markering volgens deze Regel.

73. 73. Markering voor nachtverwarming. Naast de hierboven beschreven padmarkering moet 
elke markering zijn uitgerust met lichtreflecterend materiaal (minimaal 25 cm2 (4 in2)).

74. 74. Andere markeringen zoals voorgeschreven in §60 tot en met §71 hierboven zijn alleen 
toegestaan als alle rijders voor de eerste start op de hoogte zijn gesteld. Bij IFSS-evenementen 
moet de technisch organisator IFSS-toestemming verkrijgen om verschillende markeringen te 
gebruiken.

E . VII Pad blokkeren 

75. 75. Bij kruisingen die als zo moeilijk worden beschouwd dat zelfs goede teams problemen 
kunnen hebben, moeten naast de markering ook blokkeringen worden gebruikt.

76. 76. Een blokkering moet verschijnen als een fysieke belemmering voor de honden, maar mag 
geen gevaar opleveren voor honden, chauffeurs of uitrusting.

77. 77. Bij trail kruisingen waar verschillende klassen verschillende trails zullen volgen, zal er 
een Trail Steward zijn, die de noodzakelijke veranderingen van de blokkades na elke klasse 
uitvoert en, indien nodig, teams naar de juiste trail leidt/helpt.

78. 78. De aanwezigheid van een blokkering of een Trail Steward laat niet toe dat de gewone 
markering achterwege blijft.
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F. AGE OF ATHLETES

F . I Age of the athletes for each class

Classes and age in On-Snow competition for season 2021 – 2022 
age year of age year of 

Class min max birth Class min max birth 

Sp2Y 11 13 2011/2009 SM1J 17 20 2005/2002 

Sp2 14 99 2008 SW1J 17 20 2005/2002 

Sp4Y 11 13 2011/2009 SM1 19 99 2003 

Sp4J 14 16 2008/2006 SW1 19 99 2003 

Sp4 16 99 2006 SM2 19 99 2003 

Sp4 MS 16 99 2006 SW2 19 99 2003 

Sp6 16 99 2006 SM1V 40 99 1982 

Sp8 16 99 2006 SW1V 40 99 1982 

SpU 18 99 2004 SM2V 40 99 1982 

MD6 18 99 2004 SW2V 40 99 1982 

MD12 18 99 2004 CMJ 17 20 2005/2002 

MDSM 18 99 2004 CWJ 17 20 2005/2002 

MDSW 18 99 2004 CM 19 99 2003 

MDPM 18 99 2004 CW 19 99 2003 

MDPW 18 99 2004 PM1J 17 20 2005/2002 

LD8 18 99 2004 PW1J 17 20 2005/2002 

LDU 18 99 2004 PM1 19 99 2003 

PW1 19 99 2003 

PM4 19 99 2003 

PW4 19 99 2003 

RELAY see §79, §80 and §81 below 

Classes and age in Dryland competition for season 2021 – 2022 
age year of age year of 

Class min max birth Class min max birth 

DR4J 14 18 2008/2004 DBM 19 99 2003 

DR4 19 99 2003 DBW 19 99 2003 

DR6 19 99 2003 DBMV 40 99 1982 

DR8 19 99 2003 DBWV 40 99 1982 

DS2 19 99 2003 DBMJ 16 18 2006/2004 

DS1 19 99 2003 DBWJ 16 18 2006/2004 

DS1J 14 18 2008/2004 DCMV 40 99 1982 

DS1Y 11 13 2011/2009 DCWV 40 99 1982 

DCbM 19 99 2003 DCM 19 99 2003 

DCbW 19 99 2003 DCW 19 99 2003 

DCbMJ 14 18 2008/2004 DCMJ 14 18 2008/2004 

DCbWJ 14 18 2008/2004 DCWJ 14 18 2008/2004 

RELAY see §79, §80 and §81 below DCMY 11 13 2011/2009 

DCWY 11 13 2011/2009 

79. 79. De leeftijd van een deelnemer wordt als gelijk beschouwd tijdens een wedstrijdseizoen. 
Het is de leeftijd die de deelnemer bereikt op 31 december volgend op het einde van het 
vliegseizoen.

80. 80. De leeftijd van een hond is de leeftijd die hij bereikt op de eerste wedstrijddag.
81. 81. In alle estafettewedstrijden zal de minimumleeftijd van atleten en honden vermeld in elke 

individuele categorie gelden voor elke etappe van de estafette.
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APPENDIX 

I. Gecombineerde wisselzone voor skihonden
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II. Ski-dogs estafette wisselgebied, voorbeeld 1

III. Ski-dogs estafette wisselgebied, voorbeeld 2
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IV. Ski-Dogs Pulka Gewichtstabel

GEWICHT = Pulka + last + schachten + harnas(sen) + 

lijnen Gewicht van hond(en) naar boven afgerond op 

een hele kilo Pulka gewicht naar boven bijgesteld tot 

op de dichtstbijzijnde halve kilo 

1 + 2 dog team 

dog(s) pulka dog(s) pulka dog(s) pulka dog(s) Pulka 

14 10,0 31 22,0 48 34,0 65 45,5 

15 10,5 32 22,5 49 34,5 66 46,5 

16 11,5 33 23,5 50 35,0 67 47,0 

17 12,0 34 24,0 51 36,0 68 48,0 

18 13,0 35 24,5 52 36,5 69 48,5 

19 13,5 36 25,0 53 37,5 70 49,0 

20 14,0 37 26,0 54 38,0 71 50,0 

21 15,0 38 27,0 55 38,5 72 50,5 

22 15,5 39 27,5 56 39,5 73 51,5 

23 16,5 40 28,0 57 40,0 74 52,0 

24 17,0 41 29,0 58 41,0 75 52,5 

25 17,5 42 29,5 59 41,5 76 53,5 

26 18,5 43 30,5 60 42,0 77 54,0 

27 19,0 44 31,0 61 43,0 78 55,0 

28 20,0 45 31,5 62 43,5 79 55,5 

29 20,5 46 32,5 63 44,5 80 56,0 

30 21,0 47 33,0 64 45,0 81 57,0 

3 dog team 

dogs pulka dogs pulka dogs pulka dogs Pulka 

45 27,0 65 39,0 85 51,0 105 63,0 

46 28,0 66 40,0 86 52,0 106 64,0 

47 28,5 67 40,5 87 52,5 107 64,5 

48 29,0 68 41,0 88 53,0 108 65,0 

49 29,5 69 41,5 89 53,5 109 65,5 

50 30,0 70 42,0 90 54,0 110 66,0 

51 31,0 71 43,0 91 55,0 111 67,0 

52 31,5 72 43,5 92 55,5 112 67,5 

53 32,0 73 44,0 93 56,0 113 68,0 

54 32,5 74 44,5 94 56,5 114 68,5 

55 33,0 75 45,0 95 57,0 115 69,0 

56 34,0 76 46,0 96 58,0 116 70,0 

57 34,5 77 46,5 97 58,5 117 70,5 

58 35,0 78 47,0 98 59,0 118 71,0 

59 35,5 79 47,5 99 59,5 119 71,5 

60 36,0 80 48,0 100 60,0 120 72,0 

61 37,0 81 49,0 101 61,0 121 73,0 

62 37,5 82 49,5 102 61,5 122 73,5 

63 38,0 83 50,0 103 62,0 123 74,0 

64 38,5 84 50,5 104 62,5 124 74,5 
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4 dog team 

dogs pulka dogs pulka dogs pulka dogs pulka dogs pulka dogs Pulka 

61 30,5 81 40,5 101 50,5 121 60,5 141 70,5 161 80,5 

62 31,0 82 41,0 102 51,0 122 61,0 142 71,0 162 81,0 

63 31,5 83 41,5 103 51,5 123 61,5 143 71,5 163 81,5 

64 32,0 84 42,0 104 52,0 124 62,0 144 72,0 164 82,0 

65 32,5 85 42,5 105 52,5 125 62,5 145 72,5 165 82,5 

66 33,0 86 43,0 106 53,0 126 63,0 146 73,0 166 83,0 

67 33,5 87 43,5 107 53,5 127 63,5 147 73,5 167 83,5 

68 34,0 88 44,0 108 54,0 128 64,0 148 74,0 168 84,0 

69 34,5 89 44,5 109 54,5 129 64,5 149 74,5 169 84,5 

70 35,0 90 45,0 110 55,0 130 65,0 150 75,0 170 85,0 

71 35,5 91 45,5 111 55,5 131 65,5 151 75,5 171 85,5 

72 36,0 92 46,0 112 56,0 132 66,0 152 76,0 172 86,0 

73 36,5 93 46,5 113 56,5 133 66,5 153 76,5 173 86,5 

74 37,0 94 47,0 114 57,0 134 67,0 154 77,0 174 87,0 

75 37,5 95 47,5 115 57,5 135 67,5 155 77,5 175 87,5 

76 38,0 96 48,0 116 58,0 136 68,0 156 78,0 176 88,0 

77 38,5 97 48,5 117 58,5 137 68,5 157 78,5 177 88,5 

78 39,0 98 49,0 118 59,0 138 69,0 158 79,0 178 89,0 

79 39,5 99 49,5 119 59,5 139 69,5 159 79,5 179 89,5 

80 40,0 100 50,0 120 60,0 140 70,0 160 80,0 180 90,0 
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V. IFSS Protest form

IFSS Race Protest Form

Name of Competition Date of Competition 

Place of Competition (City, Province, Country) 

Name Bib Number 

Postal Address 

City, Province Country 

Phone Number (mobile) Email Address 

Class Indicate (check): 
 Dryland  Sled Sprint  Ski-Dogs  Distance 

Protest Against: (Name or Entity) Bib Number 

Describe the action(s) or incident and mention which rule(s) is/are infringed. 

Witnesses 

Name Bib Number 

Signature 

Name Bib Number 

Signature 

This form must be handed to the Race Marshall within one hour after the protester has finished.

Date Time 
Team Leader’s Name Country 

Leader’s Mobile Phone Number 

Signature of Protester 

Signature of Team Leader 

Date Time 
Signature of Race Marshall 




