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Általános rendelkezések


Minden kutya, függetlenül attól, hogy fajtatiszta vagy keverék, részt vehet dog dancing
versenyeken és nemzeti vagy nemzetközi címet nyerhet el.



Ugyanígy minden ember – életkortól függetlenül – részt vehet a versenyeken. Ez a fogyatékkal
élőkre is érvényes.



Dog dancing versenyeken való részvételhez és versenyszervezéshez nem szükséges semmiféle
egyesülethez, sem pedig bármilyen szövetséghez tartozni.



A DogDance International Clubhoz való tartozás szabadon választott.



A dog dancing kűr célja a team, illetve elsősorban a kutya tehetségének lehető legátfogóbb,
pozitív módon történő bemutatása.



Minden kutya és minden ember képezhet dog dancing team-et és előadhatják együtt kűrjüket.



A bemutató fókuszában a kutya áll és az ő képességeit kell előtérbe helyezni.



A kutyáért minden esetben a felvezetője vállal felelősséget.



A kutya bevezethető a ringbe pórázon és nyakörvben (hámban, haltiban), de ezeket a
felszereléseket a kűr megkezdése előtt el kell róla távolítani.



Enyhén dekorált nyakörv használata engedélyezett, de a hámot, haltit, valamint a további
dekorációkat és edzési segédeszközöket el kell távolítani.



A kutya további dekorációja és öltöztetése tilos!



A kutya vezetője öltözködjön megfelelően, a kűr koncepciójához illő kosztüm segítheti a téma
kifejezését.



A rendezvény területén kényszerítő eszközök – szöges nyakörv, fojtó nyakörv, elektromos
nyakörv és hasonlók – használata, valamint a kutyával való méltánytalan bánásmód tilos.



A kutyával szembeni méltányos és barátságos bánásmód magától értetődő.



A kutya egészsége és jóléte minden körülmények között elsődleges szempont.



Az öltözet nem terelheti el a figyelmet a kutyáról és nem befolyásolhatja a munkáját.
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A Dog Dancing
A Dog Dancing sport két divízióra osztható:


Freestyle (FS)



Heelwork to Music (HTM)

Freestyle definíció szerint:
Freestyle-ban a páros szabadon választhat a mozgások és heelwork pozíciók közül egy koreográfia
elkészítéséhez. Az elemekre nincs korlátozás, vagy előírás.
Heelwork to Music definíció:
Heelworkben a kutya a meghatározott 18 pozícióban kell, hogy dolgozzon a kűr minimum 75%-ában.
A kutya mindig a felvezetőhöz igazodva tartja a pozíciót, állásban és mozgásban egyaránt.
A HTM kűr célja, hogy a páros bemutassa, ahogy a kutya közel dolgozik a felvezetőhöz. A felvezető
és kutya közötti távolság a lehető legkisebb kell, hogy legyen. Fizikai kontaktus a felvezető és kutya
között a pozíciók során nem szükséges. Adott heelwork pozíció mindig felismerhető kell, hogy legyen.
A pozíciók közötti átmenetek Freestyle elemként értelmezendők, így beleszámítanak az engedélyezett
25% freestyle elembe egy HTM kűr során. Kúszás, sántítás, ugrás vagy két lábon járás mindig
Freestyle elemnek számítanak.
HTM osztály meghirdetése egy versenyen opcionális.
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Hobby osztályok


Hobby osztályokban a kutyák legalacsonyabb életkora a verseny napján betöltött 6. hónap lehet.



Ennek ellenére ugrás, kizárólag a hátsó lábakon végzett gyakorlat, kúszás és hátrálás, valamint
minden olyan tevékenység, ami káros lehet a növekedésben lévő kutya szervezetére, csak 15
hónapos kortól engedélyezett számukra.



Motivációs eszközök (élelem, játék, stb.), valamint edzéshez használatos segédeszközök
(clicker, céltárgyak, mutatópálca, stb.) valamennyi hobby osztályban engedélyezettek.



Minden team korlátlan gyakorisággal indulhat a hobby osztályokban; ez a hivatalos osztályokban
induló team-ekre is vonatkozik.



A kutya ugyanazon a versenyen hivatalos és hobby osztályban egyaránt indulhat.



Ezzel szemben 15 hónaposnál fiatalabb kutya egy versenynapon legfeljebb egy osztályban
indulhat.



Ennél idősebb kutya egy versenynapon legfeljebb 2 osztályban indulhat. (Megjegyzés: Ne feledd,
hogy egy kutyának egy osztályban versenyezni is sok lehet, ezért mindig tartsd szem előtt, hogy
mi a legjobb a kutya számára.)



Hobby osztályokban nincs pontszám alapján történő értékelés, mindamellett a bírók építő jellegű
kritikának szánt írásos és szóbeli értékelést adnak.



A hobby osztályos párosokat nem hasonlítják össze egymással.



Hobby osztályban nincs rangsorolás. Minden párost az aktuális teljesítményének megfelelően
szemlélnek és értékelnek.



A hobby osztályok felsorolása nincs lezárva, minden szervező meghirdethet további hobby
osztályokat is, de ha egy újat kitalál, annak szabályait pontosan ismertetnie kell a verseny
felhívásában.

Lehetséges hobby osztályok (FS és HTM osztályként is)
Kezdő

Olyan team-ek számára nyitott, akik először indulnak versenyen.

Nyílt

Bármilyen szintű páros számára nyitott.

Handicap

Testi fogyatékkal élő kutyák és/vagy felvezetők számára.

Senior

8 év feletti kutyák és/vagy 60 év feletti emberek számára

Trio

1 ember 2 kutyával

Quartett

2 ember 2 kutyával

Csapat

több mint 2 ember több mint 2 kutyával

Lucky Dip

a zenéket a startszámok kiosztásakor kisorsolják, utána minden team adott ideig,
illetve a startig rögtönözhet egy kűrt és/vagy improvizálhat.
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Hivatalos osztályok


Hivatalos osztályban a kutya legalacsonyabb életkora a rendezvény napján betöltött 15. hónap
lehet.



Hivatalos osztályban sohasem szabad a ringben elsődleges vagy másodlagos megerősítést
(jutalomfalatot, játékot, clickert, mutatópálcát, céltárgyat, jackpotot, stb.) használni.



Ezeket az edzéshez használt segédeszközöket a ringen kívül szabad tárolni és a fellépés után a
kutyának oda lehet adni, amint a ringet elhagyta, de csak a ring területén kívül!



A kutya nem térhet vissza a ringbe az előadás után, ha azt egyszer már elhagyta.



Ha szervező rendelkezésre bocsát egy elkülönített felkészítő ringet/területet, ott bármikor az
összes megerősítés (elsődleges és másodlagos) használható.



Egy versenyző maximum 200 pontot szerezhet.



A végső rangsort az elért pontok alapján állítják fel.



A Junior, Senior és Handicap osztályokba való jelentkezés szabadon választható.



Ha egy kutya egyszer elindult Senior vagy Handicap osztályban, többé nem nevezhető más
hivatalos osztályba.



Juniorok elindulhatnak az 1-3 hivatalos osztályokban is. Ezekben az osztályokban ők is
feljebblépő pontot kaphatnak, amely a teljesítménykönyvbe bevezetésre kerül.



Egy
kutya
egy
versenynapon
maximum
2
osztályban
indulhat.
(Megjegyzés: Ne feledd, hogy egy kutyának egy osztályban versenyezni is sok lehet, ezért mindig
tartsd szem előtt, hogy mi a legjobb a kutya számára.



A Trio és Quartett osztályokban való induláshoz is szükséges teljesítménykönyv.



Handicap-ek Senior és Handicap osztályban: A kutya handicapjeiről egy leírást kell csatolni a
nevezéshez (látássérült, mozgásszervi problémák, stb.). Amennyiben nincs ilyen, arról is
nyilatkozni kell.

Hivatalos osztályok (FS)
1.osztály
2. osztály
3. osztály
Senior és Handicap osztály

8 év feletti kutyáknak és fogyatékkal élő kutyáknak

Junior osztály

fiatal felvezetőknek 16 éves korig

Trio

egy felvezető 2 kutyával
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Quartett

két felvezető két kutyával

Hivatalos osztályok (HTM)
1.osztály
2. osztály
3. osztály
Senior és Handicap osztály

8 év feletti kutyáknak és fogyatékkal élő kutyáknak

Junior osztály

fiatal felvezetőknek 16 éves korig

Quartett

két felvezető két kutyával

A versenyszervezőnek minden hivatalos osztályt meg kell hirdetni. Amennyiben az adott osztályba
legalább 1 felvezető nevez és befizeti a nevezési díjat, az osztály versenyét meg kell tartani.
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Értékelés

Művészi hatás (max. 100 pont)
Csapatmunka (max. 25 pont)
A felvezető kisugárzása
A kutya kisugárzása és motiváltsága
Együttműködés
Dinamika (max. 25 pont)
Táncos kifejezésmód
Ritmikai variációk, hangsúlyozás, tempó
A zene interpretációja
Koncepció (max. 25 pont)
Zeneválasztás
Ötlet
Megvalósítás
Koreográfia (max. 25 pont)
A kűr felépítése, szerkezete
A ring kihasználása / egyensúly
Helyezkedés a ringben, elrendezés

Technikai értékelés (maximum 100 pont)
Folyamatosság (max. 25 pont)
Folyamatosság
Átmenetek
Kombinációk
Kivitelezés (max. 25 pont)
Pontosság
Jelzések
Állandóság
Tartalom (max. 25 pont)
Mozgások (HTM-ben heelwork pozíciók) és kombinációk
Trükkök és mozgások egyensúlya
Variációk
Nehézségi fok (max. 25 pont)
Elemek
Kombinációk
Interakciók / jelzések
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Pontlevonások
Túlzott hangadás


Túlzott ugatás, nyüszítés, szűkölés és egyéb hangadás esetén maximum 20 pontot lehet levonni.

A kutya egészségének figyelmen kívül hagyása


Maximum 20 pont vonható le a kutya egészségének figyelmen kívül hagyásáért.



A kutya egészsége semmiképp sem veszélyeztethető.



Túl sok ugrás, két hátulsó lábon állás és járás, kúszás és hátramenet kerülendő.



Pontlevonást eredményezhet:



o

Fárasztó és megerőltető trükkök túl sok ismétlése.

o

A kutyával szembeni figyelem és körültekintés hiánya.

o

Olyan ugrások, amelyek a terület adottságaihoz vagy a talajviszonyokhoz nem
alkalmazkodnak, pl. a kutya túl magasra ugrik, rosszul érkezik, vagy elcsúszik.

Pontlevonást eredményezhet, ha egy trükk végrehajtásának látható hatása van a kutya
egészségére.

Kosztüm és/vagy kellék inkorrekt alkalmazása


Maximum 20 pont vonható le a kosztüm és a kellék inkorrekt alkalmazása miatt.



Pontlevonáshoz vezet, ha a felvezető egy kelléket csak csalogatásra vagy a trükkök előidézésére
használ.



Legyen felismerhető, hogy a kellék(ek) és/vagy a kosztüm kapcsolatban áll a koreográfiával.



Minden ringbe bevitt kelléket a koreográfiában fel kell használni.



A felvezető jól láthatóan kontrollálja, hogy a kutya mikor foglalkozik a kellékkel és mikor nem.

További magyarázat a „Kellékek” fejezetben.

Időeltérés


Másodpercenként egy pont levonás jár, ha a zene túl hosszú, vagy túl rövid.

Egyéb levonások


Viselkedés a kutyával szemben


Befolyásoló érintés, a kutya érintése, ezen belül: segítség egy trükk végrehajtásában,
a kutya lefogása, vagy javítása.

10


Szóbeli agresszió a kutyával szemben: durva, barátságtalan, vagy túl szigorú
vezényszavak a kutyával szemben.



Mentális agresszió: nyomás gyakorlása a kutyára, fizikai megfélemlítés vagy irányítás.



A kutya érintése a ringben minden esetben tilos.



Maximum 20 pont vonható le a kutyával szembeni viselkedésért.



A lista ezzel nem végleges!
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Kizárások
Kizáráshoz az összes bíró egyetértése szükséges. A döntés ellen óvni nem lehetséges. A bírók
megítélésén múlik, hogy kizárás után a versenyző edzésképp befejezheti a táncot, vagy a ringet
azonnal el kell hagynia. Hivatalos osztályban azonban a ring területén belül ilyenkor sem használható
jutalomfalat.

A ring elhagyása


A kutya mind a négy mancsának végig a ringben kell maradnia az előadás során. Kizáráshoz
vezet, ha a kutya egyik mancsával kilép a ringből.



A ringbelépésre a bírók adnak engedélyt. Ha a páros egy tagja ezután elhagyja a ringet, az a
páros kizárásához vezet. Ez alól csak az képez kivételt, ha a páros a bírók engedélyével hagyja el
a ringet.



Ha a ring nem minden oldalán zárt, a ring ki- és bejáratánál elhelyezett vonal segítségével
ellenőrizhető a szabály betartása.



Ha a kutya az előadás után elhagyta a ringet, nem térhet oda vissza. A visszatérés kizárást von
maga után!



A vonal teljes szélessége (vastagsága) még a ringhez tartozik, így ha a kutya egy mancsával
rálép a vonalra, akkor még a ringben van.



Vitás esetben a páros javára kell dönteni.



A ringsteward feladata figyelni a vonalat.

Edzéshez használatos segédeszközök alkalmazása hivatalos osztályban


Edzéshez használatos segédeszköznek számít:
o

elsődleges megerősítés:

élelem, játék, stb.

o

másodlagos megerősítés:

clicker

o

segédeszközök:

mutatópálca, céltárgy

Kellékek


Túl sok kellék behordása a ringbe kizáráshoz vezet. Csak annyi kellék használata megengedett,
amennyit a felvezető egyedül, egyszerre képes bevinni a ringbe!



Kizáráshoz vezet, ha a kutya a kelléket kihúzza vagy kiviszi a ringből.



Ha kutya kapcsolatba lép a kellékkel az előadás után, a párost kizárják (pl: játszik vele, csinál egy
trükköt vele/rajta).
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A kutya a ringben ürít


Azonnali kizáráshoz vezet, ha a kutya a ring területén belül ürít.



A kutyával szemben alkalmazott méltánytalan bánásmód



Szükségtelen nyomás gyakorlása a kutyára, büntetés és hasonlók nem tolerálhatók!



A kutya túlzott manipulációja (fizikális, verbális és mentális).



Megerőltető elvárások és a kutya egészségének veszélyeztetése.

Külső segítség


Csak akkor léphet a páros a ringbe, miután erre engedélyt kapott.



Bármilyen külső segítség (kért vagy kéretlen) kizárást von maga után.



Külső zavaró tényező esetén a bírók – saját döntésük alapján – engedélyezhetik az újraindulást.
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Zenehossz
Hobby Osztályok
Kezdő

maximum 2:00

Nyílt

maximum 3:30

Senior

maximum 2:00

Handicap

maximum 2:00

Trio

1:30 – 3:00

Quartett

1:30 – 3:00

Csapat

1:30 – 4:00

Lucky Dip

maximum 3:30 (a felvezető maga dönthet, hogy a
zenét mikor állítsák meg)

Hivatalos osztályok
1. osztály

1:30-2:30

2. osztály

2:15 – 3:15

3. osztály

3:00 – 4:00

Trio

2:00 – 3:00

Quartett

2:00 – 3:00

Senior és Handicap osztály

1:15 – 2:00

Junior osztály

1:15 – 2:15

Időeltérés


A zene meghatározott időtartamát illetően nincs tolerancia.



A zene tényleges hossza annyi, amennyit a CD lejátszó kijelez.



Minden másodperc időeltérés egy pont levonását jelenti.



A hangosításért felelős segítő figyeli a zene hosszát és tájékoztatja a bírókat az időeltérésről.
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A be- és feljebblépés szabályai a hivatalos osztályokban
Belépés


Minden új teamet a legalacsonyabb hivatalos osztályba kell nevezni (1. osztály).



Kivételt képeznek azok a teamek, akik eddig más szabályzat szerint versenyeztek.
o

Ezek a teamek az első alkalommal a saját maguk által meghatározott osztályban indulhatnak.

o

Később teljesítménykönyvet kapnak és az érvényes szabályzat szerint lépnek feljebb



A Hivatalos Junior, Senior, Handicap, Trio és Quartett osztályokba történő nevezés szabadon
választható.



Ha egy kutyát egyszer Senior és Handicap osztályba neveztek, többé nem indulhat más hivatalos
osztályban az adott divízión belül (HTM vagy FS).

Feljebblépés


Minden team pontokat gyűjthet a feljebblépéshez.
o

A második továbblépéshez szükséges pontszám megszerzése esetén a team - saját döntése
alapján - szabadon feljebb léphet a következő, eggyel magasabb osztályba.

o

Ha egy team a hetedik továbblépéshez szükséges pontszámát is megszerezte, feljebb kell
lépnie a következő, eggyel magasabb osztályba.



Továbblépő pontot kap minden olyan páros, amelyik a saját osztálya legmagasabb pontszámának
legalább 85%-át eléri.



Minden osztályban az első helyezett pontszámát tekintik 100%-nak.

Például:
160 pont = 100%

Első helyezett.

136 pont = 85%

Továbblépő pont.

Továbblépő pontot tehát minden olyan team kap, aki legalább 136 pontot ért el.
A százalékokat egy tizedesjegy pontossággal adják meg.
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Teljesítménykönyv


Minden párosnak rendelkeznie kell teljesítménykönyvvel, ahhoz, hogy igazolni tudja, hogy az elért
eredményei alapján a feljebblépés szabályai szerint váltott osztályt. Csak ennek birtokában
nevezhet hivatalos osztályba.



Hobby osztályba való nevezéshez nem szükséges teljesítménykönyv.



Egy teljesítménykönyv egy adott párosra, azaz kutya/felvezető teamre érvényes.



A teljesítménykönyvet a hivatalos osztályba történő nevezés előtt időben meg kell rendelni. A
www.dogdance.info oldalon folyamatosan rendelhető.



Külföldi versenyzőkre vonatkozó szabályok: A teamnek rendelkeznie kell hivatalos DDI
teljesítménykönyvvel. Amennyiben a team már indult hivatalos osztályban más szabályzat szerint,
eldöntheti, hogy melyik osztályban szeretne kezdeni.



Versenyeken nem lehet teljesítménykönyvet rendelni!



Teljesítménykönyvvel nem rendelkező párosok a versenyeken hivatalos osztályban nem, csak
hobby osztályban indulhatnak.



Trio és Quartett osztályos eredményeket a teljesítménykönyvbe nem vezetnek be.



A versenyző felelőssége igazolni, hogy indulhat egy adott osztályban az aktuális DDI szabályzat
szerint.



Csak olyan versenyek eredményeit vezetik bele, amelyek ezen szabályzat szerint kerültek
lebonyolításra.



Ha két különböző kutyavezető versenyez ugyanazzal a kutyával, a kutyának két, egymástól
független teljesítménykönyve lesz, így két osztályban is indulhat a két különböző felvezetővel.



A szervező vezeti be az elért eredményeket és a továbblépő pontokat a teljesítménykönyvbe.



A bejegyzés érvényesítéséhez szükséges, hogy egy hivatalos bíró ellenőrizze és aláírja a
teljesítménylapokat.



Nemzetközi teljesítménykönyv rendelhető a www.dogdance.info oldalon.



Ennek megrendelése 5 euró, amely az elkészítési költséget, az adatok rögzítését és a
postaköltséget tartalmazza.



A DogDance International e.V. tagjai ingyenesen kapják a teljesítménykönyveiket.



Magyar teljesítménykönyv rendelhető a k9freestylecup@gmail.com e-mail címen. A könyvet a
megrendelést követő első versenyen adjuk át.
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Kellékek
Általánosságban


A kellék nem veszélyeztethetik sem a kutya, sem a felvezető biztonságát.



A kellék használatának segítenie kell az interpretációt és kihangsúlyozni az előadást.



Minden ringbe bevitt kelléket megfelelő módon kell a koreográfiába építeni.



A felvezető jól láthatóan kontrollálja, hogy a kutya mikor foglalkozik a kellékkel és mikor nem.



A kellék használható mozgások elősegítéséhez, jelzéshez, céltárgyként, stb.



Pontlevonáshoz vezethet, ha a felvezető kizárólag csalogatásra és mozgások előidézésre
használja.



Szintén pontlevonáshoz vezet, ha a kutya rágcsálja, tönkreteszi a kelléket, ill. játszik vele.



A kellékek használatának támogatnia és hangsúlyoznia kell az előadást és a zenei interpretációt.

Előkészítés


Annyi kellék használható, amennyit a felvezető egyedül és egyszerre a ringbe képes vinni.



Miközben ezt megteszi, a kutyát a ringen kívül hagyhatja, és az előkészítést követően újra
beléphetnek együtt a ringbe.



Az is elfogadható, ha a kutya az előkészítés ideje alatt a ringben tartózkodik.

Az előadást követően


A kutya nem vihet vagy húzhat ki kelléket a ringből. Ez játéknak vagy jutalomnak minősül a
ringben és kizárást von maga után.



A kűr befejezése után a kutya semmilyen módon nem léphet kapcsolatba a kellék(ek)kel. Nem
érintheti meg, nem csinálhat rajta/vele trükköt, nem játszhat vele, stb. Ez kizáráshoz vezethet.



A kűr befejezése után a felvezetőnek és a kutyának gyorsan, a kellékek nélkül kell elhagynia a
ringet.



Az otthagyott kellékeket a ringsteward távolítja el a ringből.
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A ring
Talaj és ringhatárolók


A ring talaja legyen csúszásmentes és a lehető leginkább „kutyabarát”.



Füves és homokos talajnak olyan egyenletesnek kell lennie, amennyire az lehetséges.



A ringet egyértelműen kell elkeríteni, lehetőség szerint nem átlátszó kerítéssel.



A ringnek bármikor teljesen lezárhatónak kell lennie.



Ha ez nem lehetséges, egy vonalat kell húzni a ring ki- és bejáratához. A vonal segítségével a
ringsteward ellenőrzi, hogy a kutya az előadás során nem hagyta el a ringet.



A talaj típusát a nevezési felhívásban közölni kell.

A ring mérete


Hivatalos osztályoknál az ideális ringméret 12×15 méter, vagy ennél nagyobb.



A ring méretének legalsó határa hivatalos osztályban 8×10 méter.



Európa vagy Világbajnokság esetén 16×20 méteres vagy annál nagyobb ring szükséges.



Nemzetközi bajnokság esetén a ring mérete legalább 12×15 méter legyen.



Hobby osztályokban a ring kisebb is lehet.



A ring méretét a nevezési felhívásban közölni kell.

Egyéb


A bírók mindig a ring hosszú oldalán foglalnak helyet.



Ha lehetséges, a ring fala és a közönség első sora között üres teret kell hagyni.



A nézőtér első sorában nem lehet kutya.



A nézőtér első sorában nem lehet étel.
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Bírók
Általánosságban


A bírók döntése minden esetben végleges és vitathatatlan.



A versenyzők elfogadják, hogy a bírók döntései a lehető legnagyobb gondosság ellenére is
szubjektívek.



A bírók minden esetben a Bírói Szabálykódexet követik.



Folyamatosan továbbképzik magukat (zene, tánc, kiképzés, egészség, stb. terén).



A meghívott bíróknak minden megtett kilométerért 30 eurócent térítés jár, továbbá a szállás
költségeit a szervező állja.



A bírók ezen kívül nem kapnak bírói tiszteletdíjat.



A hivatalos bírók listája a dogdance.info oldalon található.

Bírói meghatalmazás


Ahhoz hogy valaki hivatalos bíróvá váljon, először részt kell vennie legalább egy bírói képzésen.



Ezt követően árnyékbíróként kell közreműködnie - egy hivatalos bíró felügyelete alatt - legalább
80 kűr bírálata során (ebből legalább 50 hivatalos és 30 hobby osztály legyen).



A 80 bírálatnak legalább 2 verseny során kell összegyűlnie.



A bírói státusz megőrzéséhez minden bírónak legalább kétévente részt kell venni bírói
workshopon vagy továbbképzésen.



Kívánatos, hogy amilyen gyakran csak lehet, vegyen részt bírói találkozókon, ezzel biztosítva a
bírók közti kommunikációt és tapasztalatcserét.



A bíró a Dogdance International e.V. tagja és annak érdekeit képviseli.



Kifejezetten kívánatos, hogy részt vegyen a Dogdance Konvención és a taggyűléseken.

Bírók létszáma


Hivatalos osztályokban 3 bíró szükséges.



Kevesebb, mint 30 kűr esetén két bíróval is megrendezhető a verseny.



Más egyesületek bírói is meghívhatók, ha van elég bírálati tapasztalatuk és a verseny előtt
alaposan felkészítik őket.



Legalább egy hivatalos bírónak jelen kell lennie (a hivatalos bírók listája megtalálható a
dogdance.info oldalon).



Ugyanezek a szabályok érvényesek Hobby versenyekre is.



Hobby osztályok bírálatához legalább 2 bíró jelenléte szükséges. Általában a szervező belátásán
múlik, hogy 2 vagy 3 bírót von be a hobby osztályok bírálatába. Hivatalos osztályok bírálatához
legalább 3 bíró jelenléte szükséges (kivéve kisebb versenyek, lásd alább)
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Hobby versenyek (1 napos) bírálatához kevesebb, mint 40 fő esetén 2 bíró jelenléte is elég. 40
feletti nevezés esetén egy harmadik bíró meghívása is szükséges.

Több napos hobby versenyek esetén napi 40 fő alatt 2 bíró jelenléte is elég. 40 nevező felett 3 bíró
szükséges.
Hivatalos versenyekre 20 hivatalos osztály nevezés, és maximum 40 nevezés alatt 2 bíró jelenléte is
elég.
Több napos versenyek esetén napi legfeljebb 20 hivatalos osztály és napi maximum 40 nevezés
esetén 2 bíró jelenléte is elég.


Csak a www.dogdance.info oldalon rögzített bírók számítanak hivatalosnak és csak ők
hitelesíthetik a teljesítménykönyvi bejegyzéseket.



Címszerző versenyekre (pl. Európa-bajnokság) – az esetleges válogatókra és a döntőre is legalább 4 bíró szükséges.



A címszerző versenyekre kiválasztott bírók listáját a szervezőnek el kell küldenie a DDI bírókért
felelős emberének elfogadásra. Ha a meghívott bírókról nincs megegyezés, a végső szó a DDI
felelőséé. Amennyiben a felelőstől nem érkezik válasz 14 nap után, beleegyezésnek vehető.



Címszerző versenyekre a bírókat a bírói képzésért felelős személyek választják ki.
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Vezetőbíró
A vezetőbíró feladata segíteni a szervezőket és probléma esetén összekötő emberként fellépni.

A vezetőbíró összeköttetést biztosít az alábbi személyekkel:


Bírók



Szervezők



Ringstewardok



Árnyékbírók

A vezetőbíró kiválasztása és kötelességei


A vezetőbíró a meghívott bírók közül kerül kiválasztásra.



A szervező a verseny előtt legalább 8 héttel kapcsolatba lép a meghívott bírókkal.



A bírók maguk döntik el, melyikük tölti be a vezetőbíró tisztjét a versenyen.



A szervező a nevezési felhíváson és a verseny honlapján feltüntetheti, hogy ki a vezetőbíró.



A vezetőbíró közli a bírók összes döntését nemcsak a versenyzők, de a nézők és a szervezők
felé is.



Ha a vezetőbíró nincs jelen (pl: szünetet tart, ő maga is versenyez, stb.), egy másik bírót jelöl ki,
aki a posztját átveszi és döntési jogkörrel ruházza fel.

A bírók beosztása


A vezetőbíró felelős a bírók beosztásáért.



A vezetőbírónak kötelessége egy héttel a verseny előtt tisztázni az időbeosztást és a
munkaelosztás részleteit.



20 előadásonként szünetet kell beiktatni, vagy a bíróknak váltaniuk kell egymást.



Ahhoz, hogy ennél több párost szünet nélkül bíráljanak, az összes bíró beleegyezése szükséges.



Árnyékbírók a vezetőbírónál jelentkezhetnek, legkésőbb 4 héttel a verseny előtt, beosztásukat is
ő intézi.



Megfelelően kell törődni az árnyékbírókkal a bírálat alatt és elegendő időt kell biztosítani az
utólagos megbeszélésre.

Vezetőbíró versenyzőként való részvétele


A vezetőbíró egyaránt nevezhet hivatalos és hobby osztályba.



Hivatalos osztályban nem jelenik meg a rangsorban (az agilityben megszokott „fehér kutyához”
hasonlóan).



Annak ellenére, hogy a rangsorban nem jelenik meg, feljebblépő pontot kaphat.



Amennyiben a vezetőbíró első helyezett lenne, a második helyen végzett párost kell előrehozni
és az ő pontszámát kell 100%-nak tekinteni.

21

Versenyszervezés
Általános


A szervezők minden szükséges információt megtalálnak a versenyszervezéssel kapcsolatban a
www.dogdance.info-ról letölthető útmutatóban.



Ha további kérdése van, a vezetőbíróhoz, vagy a Dogdance International-hoz fordulhat.

A versenyzők időbeosztásának megszervezése


A felvezető a ringbe lépés előtt a felkészítő területen várakozik.



Innen vezeti be a ringsteward a ringbe.



A kiadott startszámot nem szükséges a ringbe vinni és bemutatni a bíróknak.



Ringbe lépés előtt odaadható a ringstewardnak.



A párosnak ringbelépés után a lehető leggyorsabban fel kell vennie a kezdőpozíciót, hezitálás
nélkül.



Hobby osztályban a kutyát az előadás után közvetlenül a ring területén belül is meg lehet
jutalmazni.



Közvetlenül az előadás után a bírók egy rövid szóbeli értékelést adnak.



Hivatalos osztályban az előadást befejezve a párosnak a ringet azonnal el kell hagynia.



A kellékeket a ringben kell hagyni, ezeket a ringsteward távolítja el.



A kutya semmilyen módon nem léphet kapcsolatba a kellékkel az előadást követően (lásd:
Kizárások).



Miután a kutya elhagyta a ringet az előadást követően, oda már nem térhet vissza (lásd:
Kizárások).



A szervezők és a nézők jó néven veszik, ha a versenyző a jelmezében (vagy a jelmez/kellék egy
részével) jelenik meg a kutyájával együtt a díjátadó ünnepségen.

Tüzelő szukák


Hobby versenyeken tüzelő szukák a nap végén indulhatnak.

Hivatalos versenyeken a tüzelő szuka a nap végén indulhat versenyen kívül, szóbeli értékelést kap.


Különleges szabály címszerző és kvalifikációs versenyekre:

Tüzelő szuka is indulhat, a Hivatalos 3-as osztály utolsó indulójaként.
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Ha a felvezető nem ad tájékoztatást a szuka tüzeléséről, és mégis elindul a versenyen, a
bírók az egész versenyből kizárhatják.



A tüzelő szuka gazdájának a vezetőbíró ad felvilágosítást, hogy a verseny alatt hol
tartózkodhat a kutya, és egyéb szabályokról annak érdekében, hogy a tüzelő szuka ne zavarja
meg a többi kutyát.



Tüzelő szuka így sajnos kvalifikációs versenyen nem indulhat két osztályban, ahol HTM
osztály is külön meg van hirdetve.



Szukák, amelyek a verseny napjához képest négy héten belül ellenek, vagy még nem telt el

