THE QUADRUPED szabályzat

1. Minden versenyzőnek alá kell írnia a regisztrációs lapot. Ezzel elismeri, hogy semmilyen kártérítési
igényt nem támaszthat a verseny szervezői felé, minden versenyző teljes egészében felelősséget
vállal a kutyája és önmaga által okozott károkért.
2. Kizárólag a hivatalos Fastback vagy Hero korongok használhatóak a versenyeken. A QUADRUPED
versenyen a szervezők biztosítanak hivatalosan használható korongot azok számára, akik nem
rendelkeznek ezekkel. Akik saját korongokat kívánnak használni (a felsorolt típusok közül) azok az
alábbiak szerint tehetik meg azt: A korongoknak Fastback vagy Hero által gyártott korongoknak kell
lenniük, minden változtatás nélkül. A használható korongoknak 110 gramm súly alatt kell lenniük, amit
a verseny szervezőinek a dobások előtt ellenőrizniük kell.
3. Dobó emberenként csupán egy kutya nevezhető. Két dobó indulhat legfeljebb ugyanazzal a
kutyával, ha ez szükséges.
4. Minden dobó csoportokba rendezéshez szükséges kutya nélküli dobásokat dob, amit a szervezők
lemérnek. A hosszabbat dobók fognak utolsóként indulni a csoportjukban. A rövidebbet dobók
elsőként dobnak a csoportjukon belül.
5. Minden kutyát pórázon vagy szállító dobozban kell tartani addig, amíg a dobóvonalnál rajthoz nem
áll.
6. A versenypályán kizárólag a szervezők, és az éppen dolgozó páros tartózkodhatnak.
7. Amikor pályára szólítják a párost, akkor el kel helyezkedniük a dobóvonal mögötti területen.
8. Amennyiben a dobó lába érinti, vagy átlépi a dobó vonalat, úgy az éppen indított dobás
érvénytelen. A dobás elindítása után a dobó beléphet a dobóvonalon túlra.
9. Amennyiben bármely versenyző kutya beszalad a pályára (anélkül hogy ő következne) ki kell zárni
a versenyből.
10. Három dobás lehetséges fordulónként, minden páros leghosszabb dobása érvényes a fordulóban.
Minden fordulóban a legrövidebbet dobó páros kiesik, egészen addig, amíg csoportonként egy páros
marad a versenyben. A csoportjában leghosszabbat dobó páros dobhat először a végső fordulóban.
Abban az esetben, ha valamely párost megzavarja egy váratlan esemény, akkor újra dobhatják a
megzavart dobást.
11. A kutyák a dobás elengedése előtt beszaladhatnak a pályára, de nem többet mint 4,5 méter (5
yard). A kutya csak a dobás elengedése után folytathatja útját a korong elkapásához a pályán.
Amennyiben a kutya megáll, vagy visszafordul a 30 yardos vonal után, illetve nem kapja el a dobott
korongot, akkor a dobás sikertelennek számít. Ha a dobó úgy kívánja akkor visszahívhatja a kutyát a
dobásból, amennyiben a kutya még nem haladott túl a 30 yardos vonalon, úgy újra indíthatja a
dobását.
12. Ha a kutya a levegőben kapta el a korongot, akkor azon a ponton kell megjelölni az elkapás
távolságát ahol földet ért vele. A földről felpattanó és aztán elkapott korongok nem számítanak
elkapott dobásnak. A dobás addig érvényes, amíg a korong földet nem ért.

13. A dobónak legfeljebb egy perc áll rendelkezésre a dobás elindításához. Ha a dobó túllépte az egy
percet, fel kell szólítani a dobás elindítására. Ha ezt néhány másodperc elteltével sem teszi meg, úgy
a próbálkozást elvesztett dobásként kell számolni.

14. Egyenlőség esetén a kiesés eldöntésekor szétdobást kell alkalmazni. A szétdobás sorrendjét
pénzérme feldobásával döntik el. A párosok egy-egy dobást indítanak felváltva, és a hosszabb dobást
elkapó kutya nyeri a szétdobást. Amennyiben nem volt érvényesen elkapott dobás, úgy a szétdobás
érme feldobásával folytatódik elölről.
15. Minden dobó aki megnyerte a férfi vagy női kategóriát a továbbiakban a női vagy férfi nyílt
csoportban kell indulnia.
16. Minden hangoskodó, sportemberhez méltatlanul viselkedő, illetve vulgáris kifejezéseket vagy
taglejtést használó versenyző kizárandó a versenyből. A QUADRUPED versenyeken nem elfogadott
az ilyen sportolói hozzáállás.
17. A kutyák tulajdonosai kötelesek a verseny helyszínén a kutyáik által hátrahagyott biológiai
hulladékot eltakarítani.
18. A QUADRUPED fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására, amennyiben ez a verseny
helyszínén indokolttá válik. Minden döntés azonban, amit a helyszínen a bírók hoznak
megváltoztathatatlan, óvásnak helye nincs.

