Løpsregler for Poteløpet
Generelt:
• Alle som deltar må godkjenne egenerklæringen. Denne kan lastes ned
og aksepteres ved registrering. Det er anbefalt å ha gyldig ulykkesforsikring.
•

Deltaker kan kun delta i løpet dersom påmelding er korrekt utfylt og startavgiften er betalt.

•

Påmelding er bindene, og innbetalt startavgift refunderes ikke.

•
•

Overføring av startnummer til en annen person må gjøres innen 14 dager før start.
Fullført løp innebærer at alle hinder er forsert og godkjent av banemannskap ved hinderet, eller omvei gjennomført

•
•
•
•

•
•
•
•
•

dersom hinderet ikke blir godkjent.
Hvert hinder/omvei må godkjennes av banemannskap før en ekvipasje kan fortsette.
Premiering til beste tid (kvinne/mann)
Poteløpet kan dele ut andre premier, uten at det er annonsert på forhånd.
Arrangør kan avlyse løpet på kort varsel pga. force majeure. Dersom arrangementet blir avlyst på grunn av force
majeure vil løpet ikke bli arrangert på ny dato. Neste løp vil finne sted et år senere. I dette tilfellet vil ikke
startkontingent eller tilleggsbestillinger bli refundert. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader
deltakeren har i forbindelse med arrangementet dersom løpet må avlyses på grunn av force majeure.
Poteløpet kan bruke epostadressen som deltakeren har registrert seg med til å sende ut informasjon før løpet.
Epostadressen vil ikke bli brukt til markedsføring, eller solgt videre til 3. parter.
Hunden skal ikke være til hinder for andre deltagere/ekvipasjer/personer langs løypen og i start/målområdet.
Aggressive hunder bortvises fra stedet. Dette vurderes av arrangør.
Godkjent utstyr på hund er halsbånd/sele og inntil 3 meter bånd.
Flexibånd skal ikke benyttes under løpet.
Ved pålmelding gir deltaker Poteløpet lov til å publisere navn og tider.

Poteløpet:
1. Minimumsaldersgrense på hunden 1år
2. Generell aldersgrense 18 år
3. Aldergrense 16 år dersom deltakeren har skriftlig samtykke på egenerklæring fra
foresatte, som vises fram på løpsdagen.

