Europæiske Regler for Kaninhopkonkurrencer
„En kanins frihed ligger ikke i, at den kan gøre, hvad den vil. Det ligger derimod i, at
den ikke skal gøre, hvad den ikke vil.“

Kapitel 1
Omgang med kaninen:
1. Kaninen vel står til enhver tid i forgrunden Kaninen må på intet tidspunkt behandles
skødesløst. Dyret skal have frihed til, om det vil springe eller ej, det må føreren respektere.
Kaninen må på intet tidspunkt løftes i ryg- eller nakkeskind.
2. Kaninen skal bevæge sig gennem banen og over forhindringerne af egen fri vilje. Den
må kun rettes fremad med hænderne. Det er ikke tilladt at bruge fødderne.
3. Kaninen må ikke trækkes eller løftes i snoren hverken mellem eller over forhindringerne.
Snoren må ikke bruges som pisk. Den skal hele tiden være slap. Kaninen må ikke
stresses gennem banen med tramp eller kraftig larmen. .
4. Kaninen og den fører er et team. Derfor må den ikke overlades til andre førere i en
Konkurrence, der består af flere dele.
5. Kaniner skal ved officielle konkurrencer være mindst 6 månerder gammel. Kaniner, der
deltager i højde- og længespringskonkurrencer, skal være mindst 10 måneder.
6. Kun kaniner med en startbog eller et officielt identifikationsnummer (startnummer) kan
deltage.
7. Alle kaninracer og blandinger kan deltage i konkurrencer. Der bliver ikke påkrævet
stambog.
8. Kun sunde kaniner må deltage i konkurrencer, opvisning eller træning. Drægtige eller
diegivende hunner er udelukket. I tvivlstilfælde afgør dommeren eller konkurrencelederen
striden.
9. Et sundhedstjek finder sted før konkurrencernes start. Dommer og konkurrenceleder har
ret til at forlange en dyrlæge erklæring, hvis de anser det for nødvendigt for kaninens
sikkerhed.
10. Kaninerne skal under konkurrencerne føres i snor, men mindre det er åben/fri klasse.

11. Alle seler er tilladte med undtagelse af halsbånd alene. Hvis en sele under et
gennemløb falder helt eller delvist af, eller ændrer position, så kaninen bliver generet, må
dette bringes i orden. Tiden bliver ikke stoppet. Man skal fortsætte gennemløbet derfra,
hvorfra skaden skete.
12. Snoren skal fastgøres bagerst på rygstykket ved mavebåndet. Den må ved springet
ikke hindre kaninen. Når kaninen springer, må snoren ikke holdes stramt, uafhængig af
snorlængden.
13. Førerens hånd må i det øjeblik, hvor kaninen springer, kun befinde sig med løs snor
over kaninen.
14. Snoren skal være mindst 2 m. lang.

Kapitel 2
Førerens adfærd:
1. Føreren skal vise god sportsånd og god optræden over for arrangøren og andre
deltagere. Dommerens beslutning skal accepteres.
2. Ved konkurrencer skal deltageren være mindst 10 år. Der gives ikke en højeste alder.
3. Dommer og konkurrenceleder kan beslutte en udelukkelse fra turneringen, hvis
deltageren har gjort sig skyldig i grov uagtsom behandling af kaninen. Sværere og
gentagne tilfælde bliver overladt til Hopudvalget inden for de respektive lande.
4. Deltagere bliver efter en advarsel diskvalificeret, hvis medhjælpere eller publikum
hjælper dem. Hvis hjælpen kommer fra en anden deltager, bliver denne ligeledes
diskvalificeret efter en advarsel.
5. Kaninen må før start sættes ned foran startspringet. Teamet må under alle
omstændigheder først starte, når den lige eller den krogede bane er givet fri af dommeren.
6. Deltagere, der uden gyldig grund ikke indfinder sig ved start senest 60 sekunder efter
opråb, bliver diskvalificeret.
7. Alle deltagere må være medlem af deres lands kaninhoporganisation, som igen skal
være officiel samarbejder med Europakommisionen for Kaninhop (EE).

Kapitel 3
Konkurrencer og bedømmelse:
1. Den anbefalede makstid er 2 minutter. På kroget bane kan tiden sættes til 3 minutter.
Dette bliver fastlagt af dommeren og stævneledelsen
2. Det kan bestemmes, at en overskridelse af makstiden giver tillægsfejl. Hvis der er aftalt
en anden makstid end 2 minutter, skal dette angives ved udskrivningen af konkurrencen.
3. Ved samme antal fejl, vinder den kanin, der hopper igennem banen med kortest tid. Ved
samme antal fejl og samme tid, finder et omløb sted.

4. Følgende gælder som 1 fejl:
Nedrivning af en forhindring (af kanin eller fører)
Skævt spring over en forhindring, så kaninen springer over sidestykket
Kaninen bliver løftet over en ikke nedrevet forhindring
3 korrektioner giver 1 fejl
For hvert overskredet 15 sekunder gives en fejl
Berøring af vandet i vandgraven
Tyvstart

5. For følgende punkter gives en advarsel, hvilket kan have en diskvalifikation til
følge:
Upassende håndtering (grov omgang) med kaninen
Fejl ført snor, der generer kaninen ved spring
Slip af snor uden spring af forhindring
Kaninen bliver løftet i snoren
Føreren går over springet
Fører og kanin befinder sig på banen før start
Stramt træk i snoren
Føreren kommer ikke rettidigt til start
Hjælp udefra
6.Følgende punkter fører til en diskvalifikation i den pågældende disciplin:
Makstiden er overskredet
Tydelig ulyst hos kaninen til at hoppe
Forkert vej i banen med overspring af spring (Forkert vej)
Kaninen har forladt baneområdet
Uagtsom omgang med kaninen
Føreren kommer trods advarsel ikke rettidigt til start
Føreren taber snoren, og kaninen springer over et spring.
7. Følgende punkter giver en korrektion:
Kaninen løftes tilbage fra springet
Berøring af kaninen for at få den til at gå videre (kærtegn er tilladt)
Berøring af kaninen med hånden for at forhindre, at den forlader banen
Træk i snoren
Retningskorrektion på kroget.
8. Mulige bedømmelsessystemer:
1 gennemløb: tid og fejl tæller
1 gennemløb og finale: Kaninerne med det laveste antal fejl kommer i finalen
1 gennnemløb og finale: Et begrænset antal deltagere kommer i finalen.
Kriterierne bliver offentliggjort på forhånd.
2 gennemløb og finale: Et begrænset antal deltagere kommer i finalen.
Kriteriernel bliver offentliggjort på forhånd
2 gennemløb: Fejl og tid tæller fra begge gennemløb.
9. Konkurrencen kan bedømmes på følgende måde:
Fejl / tid lægges sammen
Fejlene lægges sammen, men kun tiden fra sidste gennemløb/finale tæller
Finalen gennemføres som "ren finale", dvs. at kun resultaterne fra finalen tæller (de eller
det tidligere gennemløb bliver "glemt"
10. Bedømmelsesmetoden angives før start.
11. Klager over dommerens bedømmelse skal helst rettes til dommeren lige efter
gennemløbet. Sidste mulighed er efter afslutningen af klassen til stævneledelsen. Det er
en fordel på forhånd at have valgt en klageinstans.

Kapitel 4
Klasseinddeling
1. Lige og kroget bane
Kaniner skal starte i den klasse, som de befinder sig i i hjemlandet.
Let
Mindste antal spring
Maks. antal spring
Mindste højde
Maks. højde
Mindst halvdelen af springene skal være over
Maks. længde
Mindste antal spring med længde
Min. afstand mellem springene
Vandgrav obligatorisk
Alt er angivet i cm.

8
12
20
28
23
30
1
180
-

Middelsv.
10
14
28
35
30
45
2
200
+

Svær
10
14
35
45
38
60
3
220
+

Elite
12
16
37
50
44
70
4
250
+

En tolerance på +/- 1 cm er tilladt.

Kapitel 5
Højde- og længespring
1. Startlængde/højde er 40 cm. Afviges der fra dette, skal det angives når konkurrencen
udskrives.
2. Ved længdespring forøges længden med 20 cm. Fra 140 kan længden forøges med 10
cm. Fra 200 cm kan den forlænges 5 cm.
3. Ved højdespring må højden maks forøges med 10 cm.
4. Kaninen har op til 3 forsøg efter hinanden på hver længde/højde, før den går videre til
næste længde/højde eller går ud.
5. Den maksimale tid for 3 forsøg er 2 min. Dommerren giver ved alle 3 forsøg et
startsignal. Tiden startes på dommerens kommando og stoppes ved landingen.
Nå længden er 170 cm/højden 70 cm er den maksimale tid 3 min. Ved lands- eller
verdensrekord er der ingen maksimal tid. Dog skal tiden holdes inen for rimelighedens
grænser. Her gives 5 forsøg.
6. Samtlige pinde tæller med ved nedrivning. Hvis føreren river en pind ned, efter at
kaninen er landet på alle fire ben, tæller forsøget som klaret.
7.
Hvis kaninen har sat af til spring og bliver grebet i luften, regnes dette som et forsøg. Hvis
føreren tager sin kanin længere tilbage end 1 meter fra forhindringen, efter at den har
påbegyndt et tilløb og er nået ind mindre end 1 meter fra forhindringen, regnes dette for et
forsøg. Hvis kaninen løber eller hopper forbi forhindringen, tæller dette som et forsøg.
Inden for 1 metergrænsen har føreren lov til at løfte/flytte på kaninen.

8. Det er muligt at starte på en senere længde/højde, lige som det er muligt at udelade en
længde/højde midt i konkurrencen. Dette skal meddeles dommeren, før der startes på den
pågældende længde/højde.
9.
Hvis flere kaniner går ud ved samme højde/længde, vinder den kanin, som har færrest
nedrivninger på foregående (klarede) højde/længde, om nødvendigt sammenlignes flere
højder/længder tilbage. Hvis en kaninen har stået en højde/længde over, går den forud for
de, der har hoppet på højden/længden, undtagen hvis ekvipagen ikke har klaret den
efterfølgende højde/længde
Eksempel:
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10. Den vindende kanin, som er klar til næste højde/længde, har ret til at fortsætte på
valgfri højde/længde for at sætte rekord eller forbedre sit resultat.
Kapitel 6
Banen:
1. Banen bør være indhegnet på passende vis og give god plads til deltagerne på begge
sider.
2. Ved lige bane skal baneanlægget være mindst 3 m. bredt
3. Afstanden fra start- og målspring skal være mindste 2.30 m.
4. Hvis banen er på en græsplæne, skal plænen være nyslået og uden huller.
5. Der skal anvendes tæpper, såfremt konkurrencen afholdes på et hårdt underlag eller
afholdes indendørs.
6. Tæppet skal være min. 100 cm bredt på lige bane.
7. Banedekorationer eller dekorationer ved siden af forhindringerne må ikke hindre
deltagerne i at komme igennem banen. Såfremt en deltager vælter en dekoration, regnes
det ikke for fejl.
8. Start- og målforhindring skal forefindes, men kan ikke give fejl.
9. Andre kaniner må ikke betræde banen og bør om muligt ikke være inden for
konkurrenceområdet.
10. Der skal være mindst 3 spring på hver opvarmningsbane.
11. Opvarmningsbanen skal placeres tæt på konkurrencebanen, dog også så langt væk,
at den næste deltager ikke bliver forstyrret.

12. Ved alle konkurrencer skal deltagerne indfinde sig ved opvarmningsbanen i den
rækkefølge, de skal hoppe. Hvis det er muligt, skal 2 frie opvarmningsbaner stå til
benyttelse.
13. Vandgraven skal placeres et sted på banen, så dommeren har fuld oversigt over den. I
modsat fald skal den kontrolleres af en ekstra dommer.
14. På lige baner skal afstanden mellem forhindringerne være ens hele banen igennem.
15. På kroget bane gælder det om at opnå så bløde sving som muligt.
16. Kroget bane skal være logisk opbygget og let at følge for både fører og kanin.
17. Samme forhindring må ikke anvendes to gange i samme gennemløb.
18. Ved lige bane uden snor skal banen være indhegnet med 60 cm høje bander. Denne
variation er lavet som alternativ til højde- og længdespring. Det skal altså kun arrangeres,
når højde- og længdespring ikke er muligt.
19. Baneformer ved lige bane:
Den lige bane er den optimale løsning ved
kaninhopkonkurrencer.

L-formen eller U-formen er de eneste
alternativer på lige bane ved
kaninhopkonkurrencer (med vendespring)

20. Vendespring tjener som hjælp for kaninen til at kunne forstå banen. Det bedømmes
som start- og slutspring. Nedrivning tæller ikke som fejl. Højden må maks. være 15 cm.

Kapitel 7
Forhindringer:
1. Målene på forhindringerne måles på følgende måde(+/- 1 cm):
Højde:
Længde:

Afstanden mellem gulvet og det højeste punkt på den øverste pind
Afstanden fra forsiden af den forreste pind til bagsiden af den bagerste
pind.

Bredde

Mindste afstand mellem indersiden på sidestykkerne

2. Start- og målforhindringer skal bestå af sidestykker og pinde på højst 10 cm højde.
3. Mindste bredde for baneforhindringer er 60 cm.
4. Forhindringerne skal være udformet på en sådan måde, at kaninerne med lethed
forstår, hvordan den skal springes over.
5. Forhindringerne skal være udformet, så der ikke er fare for, at kaninen kan komme til
skade.
6. Pindene skal ligge således, at de let falder ned. De skal dog ligge således, at de ikke
falder ned ved vibrationer fra førerens skridt.
7. Pindene skal kunne falde ned ved berøring fra begge sider. Faste pinde er ikke tilladt.
8. På forhindringer må afstanden mellem pindene ikke overstige 8 cm.
9.
Forhindringer skal have sidestykker, der er mindst 5 cm højere end øverste pinds
overkant.
10.
Forhindringernes sidestykker skal placeres således, at pindene ligger løst. Ved ujævnt
underlag må sidestykkerne justeres.

Kapitel 8
Dommere:
1. Dommerne skal være medlem af en Kaninhop-Landsforening og være mindst 18 år.
2. Dommerne skal have grundliggende kendskab til de Europæiske Kaninhopregler. De
skal have gennemgået et dommerkursus inden for deres egen forening.
3. Dommeren skal godkende banen inden start
4. Til alle konkurrencer skal der være 2 dommere.
5. Der skal altid være en dommer/bisidder til stede ved opvarmningsbanen

Tidtagning:
1. Ved manuel tidtagning starter denne, når kaninen passerer over startforhindringen og
stoppes, når kaninen passerer over målforhindringen.
2. Elektronisk tidtagning sker altid mellem start og mål skærme.
3. Ved elektronisk tidtagning skal tiden ligeledes måles manuelt.
4. Der skal anvendes to stopure: Det ene som hovedur og det andet som kontrolur.

5. Urene må ikke nulstilles, før dommerne har givet tilladelse til det.
6. Tidtagerne må ikke skiftes ud under en konkurrence.

Kapitel 9
Ikræfttrædelses- og overgangsbestemmelser
Ændringer af disse bestemmelser kræver godkendelse af de Europæiske
Kaninhopansvarlige.
Godkendelsen kræver et simpelt flertal de lande, der arrangerer Kaninhopkonkurrencer.
Disse regler blev vedtaget på EE-møde i Sarajevo den 29. maj 2014, og trådte i kraft med
det samme.
På det første møde blandt kaninhopansvarlige for de enkelte lande den 5/6. September
2015 Weissenbrunn v. Wald / D blev forskellige justeringer vedtaget i fællesskab.
Kaninhopansvarlig i EE (Entente Eupopéenne:
Jules Schweizer

Præsident for Kaniner i EE
Erwin Leowsky
CH – Küssnacht am Rigi, 6. Mai 2016

