TILLEGG GENERELLE REGLER FOR KLASSE ELITE
1. Deltagerberettigede hunder
Konkurransen er åpen for alle hunder over 15 mnd. på de betingelser og med de
unntak som er nevnt nedenfor.
Tisper med løpetid må starte til slutt og må holdes borte fra konkurranseområdet
til alle de andre deltagerne har avsluttet sin konkurranse. Ved behov skal
dommeren undersøke og avgjøre om hunden har løpetid utenfor ringen før
konkurransen starter.
Før øvrige generelle regler se del 2.
2. Konkurranseledere/dommere (gjelder internasjonale konkurranser).
Det er obligatorisk med minst 1 konkurranseleder i hver ring.
Dersom utenlandske deltagere er påmeldt må konkurranseleder kunne instruere
på engelsk eller på annet forhåndsavtalt språk.
Dersom flere dommere fungerer i samme konkurranse skal en av dommerne
utnevnes som overdommer. Overdommeren har det overordnede ansvaret for
dommerteamets avgjørelser.
3. Generelt om utførelse og bedømmelse av øvelsene.
Dommeren kan gi ekvipasjen gult eller rødt kort. Gult kort betyr en advarsel om
uønsket atferd fra hund eller fører og medfører ingen ytterligere konsekvenser.
Rødt kort betyr diskvalifikasjon og medfører at ekvipasjen mister alle oppnådde
karakterer og ikke kan fortsette den aktuelle konkurransen. 2 gule kort i samme
konkurranse medfører rødt kort (diskvalifikasjon).
Dommeren kan velge i hvilken rekkefølge øvelsene skal utføres. Rekkefølgen
skal være den samme for alle deltagere.
Fører har ikke lov til å berøre hunden eller gi andre former for ros under
øvelsene. Dette vil medføre underkjent øvelse. Forsiktig ros (forsiktig klapping,
”bra” etc.) etter avsluttet øvelsene er tillatt. Overdreven ros, oppmuntring, leking
etc. kan medføre gult/rødt kort.
Dommeren kan avbryte en øvelse dersom hunden viser at den ikke er i stand til å
utføre øvelsen.
Dommeren kan avbryte konkurransen dersom hunden ikke fungerer. Ved
høylydt og vedvarende bjeffing eller piping kan dommeren benytte gult/rødt
kort.

Dersom hunden under eller mellom øvelsene forlater ringen og er ute av førers
kontroll, tildeles rødt kort.
Dersom hunden avbryter en øvelse og er ute av førers kontroll, kan fører kalle
inn hunden. Dersom fører umiddelbart får kontroll over hunden med bruk av en
kommando, underkjennes øvelsen og ekvipasjen tildeles gult kort. Gjentagelse
medfører rødt kort. Dersom fører ikke umiddelbart får kontroll over hunden med
bruk av en kommando, underkjennes øvelsen og ekvipasjen tildeles rødt kort.
Dersom hunden forlater fører mellom øvelsene og er ute av førers kontroll, kan
fører kalle inn hunden. Dersom fører umiddelbart får kontroll over hunden med
bruk av en kommando, tildeles gult kort. Gjentagelse medfører rødt kort.
Dersom fører ikke umiddelbart får kontroll over hunden med bruk av en
kommando, tildeles rødt kort.
Dersom fører holder hunden i halsbåndet mellom øvelsene, tildeles gult kort.
Hund som bjeffer og/eller piper under utførelse av en øvelse kan ikke få høyere
karakter enn 7. Vedvarende bjeffing og/eller piping medføre underkjent øvelse.
Også et kort bjeff og/eller pip i starten av øvelsen (uttrykk for iver) skal medføre
et trekk i karakteren på minst 1 poeng.
Forlater føreren utgangspunktet for øvelsen uten å ha blitt gitt ordre,
underkjennes øvelsen.
Forlater hunden føreren etter at øvelsen har startet men før kommando,
underkjennes øvelsen.
Alle øvelser, og bedømmelse av øvelsene, starter når ekvipasjen har inntatt
utgangsstilling på startstedet og konkurranseleder har kommunisert ”øvelsen
starter”.
Alle øvelser, og bedømmelse av øvelsene, er slutt når konkurranseleder har
kommunisert ”øvelsen er slutt”.
Fører skal bevege seg normalt og i rette linjer. Ubestemte, uklare, overdrevne
eller unaturlige bevegelser, tegn eller kroppspråk skal medføre senking av
karakteren. Vendinger skal være 90 eller 180 grader. Etter en helomvending skal
fører følge samme linje og retning tilbake.

Kommando ”bli” er tillatt i alle øvelser hvor fører forlater hunden.
Tegn som kommando er ikke tillatt brukt når hunden er ved siden av fører.
Generelt skal det trekkes 2 poeng for en gjentagelse av kommando og enda en
gjentagelse skal medføre underkjennelse av øvelse eller moment.
Dersom hunden ikke sitter rolig i utgangsstilling før første kommando etter at
øvelsen har startet skal det ikke tildeles mer enn 8 poeng.
Dersom hunden ikke avslutter øvelsen i utgangsstilling skal det ikke tildeles mer
enn 7 poeng.
I innkallings- og apporteringsøvelser hvor hunden setter seg foran fører skal det
trekkes 1-2 poeng dersom hunden berører fører. Dersom berøringen er kraftig
skal det ikke tildeles mer enn 7 poeng.
Bruk av gult og rødt kort i samme konkurranse med flere dommere i hver sin
ring: ett rødt kort fra en av dommerne medfører diskvalifikasjon. Dersom gult
kort tildeles i en av ringene skal dette ikke kommuniseres til de andre
dommerne. Det skal noteres på kritikken og dersom et nytt gult kort tildeles
senere er det ringsekretær/skrivers ansvar å sørge for iverksettelse av
diskvalifikasjon.
Bruk av gult og rødt kort i samme konkurranse med flere dommere i samme
ring: dersom en av dommerne ønsker å tildele gult/rødt kort skal de andre
dommerne informeres om dette. Avgjørelsen blir tatt i samråd med alle
dommerne.
4. FCI EUROPAMESTERSKAP / VERDENSMESTERSKAP
Se FCIs regelverk for internasjonale mesterskap i lydighet.

