Taakomschrijving Starter/Startassistent (en Finishers)
Materiaal: Startklok, finishklok, 2 stopwatches, 2 portofoons, 2 startlijsten, finishlijst met schrijfbord,
pen, krijtspray om startstreep en strepen voor 2, 3 en 4 (om de 5 meter) op te frissen.
Vooraf
Controleer je horloge of telefoon voor de juiste starttijd, start nooit te vroeg. Te laat starten is soms
niet te voorkomen als het parcours niet vrij is of niet iedereen aanwezig is. Wacht niet langer dan
nodig om rekening te houden met nerveuze honden die steeds onrustiger worden.
Zorg dat je vooraf de klokinstructies hebt gelezen. De startklok kan al enkele minuten voor de start
van de eerste deelnemer ingesteld worden op het juiste interval, worden geactiveerd en opgesteld
op een voor de deelnemer en starter goed zichtbare plaats. Start samen met de finisher gelijktijdig
de finishklok en twee back-up stopwatches bij de start van de eerste deelnemer, let op dat je niet per
ongeluk een knop indrukt bij het verplaatsen van de finishklok naar de finishplaats. 1 stopwatch blijft
bij de starter, de andere stopwatch gaat mee naar de finishplaats, als 1 van de tijdklokken uitvalt kan
de tijdwaarneming worden voortgezet met de stopwatch.
Regels algemeen: uitrollijnen, prikhalsbanden en halti’s zijn verboden. Muilkorven toegestaan indien
bek voldoende open kan om te hijgen en te drinken. Muilband niet toegestaan.
Startrij: de startassistent houdt in de gaten of de deelnemers in de juiste volgorde klaar staan en
roept indien nodig ontbrekende nummers op. Zorg dat het in het startgebied overzichtelijk blijft en
stuur mensen die nog lang niet aan de beurt zijn weg.
Regels Bikejöring/Steppen
De hond mag voorbij de startstreep, het voorwiel niet. Lengte lijn max. 2,5 m en bevestigd aan het
frame dus niet aan de stuurpen, het stuur of aan de deelnemer. Lijn moet elastiek/demping
bevatten. Tuig/harnas verplicht. Deelnemer moet helm dragen en handschoenen. Een lijnuithouder
is verplicht tenzij het een ervaren deelnemer betreft. Metalen spatborden zijn verboden (minimaal
waarschuwing geven en noteren). Als materiaal niet klopt/ontbreekt deelnemer wegsturen om
materiaal in orde te brengen, als laatste2 laten starten. Wedstrijdleiding op de hoogte brengen als
een deelnemer weigert en toch wil starten.
Start om de minuut (klok op 59 seconden), laatkomers mogen nog binnen 1 minuut starten mits ze
de volgende deelnemer niet hinderen. Anders achteraan starten. Nieuwe starttijd noteren en reden
van te laat komen. Indien niet door eigen schuld geen extra tijd anders werkelijke starttijd
aanhouden, te beoordelen door wedstrijdleiding.
Canicross Lang en Kort
Hond altijd achter de startstreep, lengte lijn maximaal 2 meter met elastiek/demping. Tuig/harnas
verplicht. Heupgordel of andere ‘hands free’ oplossing verplicht. Lijn in hand verboden. Controleer
schoeisel op metalen punten/spikes. Startverbod bij spikes, deelnemer mag met andere schoenen als
laatste starten maar extra tijd wordt meegerekend. Start om de 30 seconden (klok op 29 seconden
instellen).

Canicross Fun
Zelfde als hierboven alleen eenmalig toegestaan om met toestemming van wedstrijdleiding met
halsband te starten, wel ‘hands free’ en elastiek in lijn.
Canicross Kids
Zelfde regels als bij Canicross Lang en Kort. Kids moeten met volwassen begeleider lopen. Deze loopt
achter het kind en houdt met een langere lijn de hond tegen als deze te hard trekt. De begeleider
mag niet aanmoedigen, alleen stem gebruiken om de veiligheid te garanderen en het kind tips te
geven.
Finishgebied: zorg dat de deelnemers na de finish doorlopen en de finish niet blokkeren voor hun
achtervolgers.
Algemeen
Het is niet de bedoeling om als politieagent op te treden, het gaat vooral om de juiste startvolgorde
en correcte tijdmeting. Als de startassistent tijd heeft om op andere dingen te letten, is dat mooi. Een
startverbod zal niet vaak nodig zijn, meestal is waarschuwen en adviseren genoeg en kan fout
materiaal worden gewisseld (spikes, halti, uitrollijn, prikhalsband) of ontbrekend materiaal worden
geleend. Bij twijfel kun je het best de wedstrijdleiding raadplegen via de portofoon.

