Rettelser til DcH´s konkurrenceprogram 01.01.2013

Side
G 2 Punkt 12

Vedrørende
Belønningsfelt C-Klassen

G 3 Punkt 18

Øvelsesrækkefølge i stuedressur

G 3 Punkt 15

Præsentation
Hundeføreren præsenterer sig
ved dommeren og opgiver
startnummer.
AFSLUTNING AF ØVELSER I
STUEDRESSUREN
Hunden kan gå bagom
hundeføreren, eller den kan
bakke ind på plads. I begge
tilfælde
skal hunden bevæge sig tæt på
hundeføreren og hurtigt og villigt
indtage pladsstilling.
Hundeføreren meddeler inden
øvelsens start til dommeren, hvis
hunden bakker på
plads.
Hunden skal gå på plads på
samme måde i alle øvelser ved
samme dommerhold.
UDLÆGNING AF SPOR
Senest dagen før konkurrencen
opsættes markeringer for
sporenes start, sigteflag
m.m.

G 4 Punkt 20
Alle bemærkning om træk i
øvelsen i forbindelse med måden
hunden går på plads på slettes.

G 4 Punkt 25

G 5 Punkt 26

Apporter og genstande

Rettet/ Ændres til
I C-klassen skal der anvendes et
centralt opstillet belønningsfelt.
Dette må benyttes mellem hver
øvelse ved et dommerhold. Det
må anvendes til kortvarig
belønning af hunden inden
klargøring til næste øvelse.
Ellers regler som øvrige
belønningsfelter.
Der tilføjes:
Dommer kan ændre denne
rækkefølge, hvis det findes
hensigtsmæssigt.
Præsentation
Hundeføreren med hund
præsenterer sig ved dommeren
og opgiver startnummer.
AFSLUTNING AF ØVELSER I
STUEDRESSUREN
Hunden skal bevæge sig tæt på
hundeføreren og hurtigt og villigt
indtage pladsstilling.
Valgfrit hvordan hunden kommer
på plads også ved samme
dommerhold

UDLÆGNING AF SPOR
Senest dagen før konkurrencen
opsættes markeringer for
sporenes start, sigteflag
m.m. med mindre det drejer sig
om erstatningsspor på
konkurrencedagen.
Apporter og genstande må ikke
indeholde metaller der kan skade
hunden.
Indkabslet metal i en træ- eller
plastapport/buk for at gøre den
tungere er OK, hvis hunden ikke
kan bide igennem dækmaterialet

GD 3 Punkt K

Bringselhunde

Dog trækkes der 6 point i
rundering/eftersøgning, hvis en
bringselhund påviser en figurant
med halsgivning, og må afhentes
af hundeføreren.

GD 5 Punkt U

Berøring af figuranter og "døde"
genstande

GD

Fremadsendelsen

GD 4 Punkt S

Hunden ikke løber i lineføring/fri
ved fod
Ved rengøring mellem
sammenhængende øvelser,
trækkes der i den følgende øvelse
men der gives ikke henstilling.

Ved fejl trækkes der 2 point pr.
gang
Ved grov fejl trækkes 5 point pr.
gang
Skæv ud -1
Meget skæv ud -2
Direkte mod sidemarkering - 3
Hundeføreren ikke løber i
lineføring/fri ved fod
Ved rengøring mellem
sammenhængende øvelser,
trækkes der 1 point i den
følgende øvelse for hver
rengøring men der gives ikke
henstilling.

GD 5 Punkt T

Alle øvelser med apport
C. 6. 1

-om apporten bæres sikkert
Efter tilbagespring skal hunden
uden kommando sætte sig tæt
foran hundeføreren.

Der kan skrives løs apport
Efter tilbagespring skal hunden
uden kommando sætte sig tæt og
lige foran hundeføreren.

A.7.1 afsnit 3

Bruges bringsel:

Bruges bringsel:

Med kommandoen find eller
lignende skal hunden i gang og
fuld line straks lede hundeføreren
direkte til figuranten og blive ved
figuranten til dommerens tak.

Med kommandoen find eller
lignende skal hunden i gang og
fuld line straks lede hundeføreren
direkte til genstanden og blive
ved genstanden til dommerens
tak.

A.7.3

Det betragtes som en fejl ved
bringsel hvis:
-hunden forlader figuranten
inden dommerens tak.

Det betragtes som en fejl ved
bringsel hvis:
-hunden forlader genstanden
inden dommerens tak.

S 1.9

Skitser på springstativer

A og E skitsen slettes.

