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Általános rendelkezések
•

Minden törzskönyves és törzskönyv nélküli kutya részt vehet a DDI szabályzata
szerint megrendezett dog dancing versenyeken.
• Minden törzskönyves és törzskönyv nélküli kutya szerezhet (nemzeti és
nemzetközi) DDI címeket.
• A dog dancing versenyeken való induláshoz nem szükséges semmilyen klub vagy
szervezeti tagság.
• A DogDance International Clubhoz való tartozás szabadon választott.
• Korra vagy képességekre való tekintet nélkül bárki részt vehet dog dancing
versenyeken.
• 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 kutyával való korrekt bánásmód magától értetődő.
• A kutyáért minden esetben a felvezetője vállal felelősséget.
• A kutya egészsége és jóléte minden körülmények között elsődleges szempont.
• A rendezvény területén kényszerítő eszközök - szöges nyakörv, fojtó nyakörv,
elektromos nyakörv és hasonlók - használata, valamint a kutyával való méltánytalan
bánásmód tilos. A kutyával szemben alkalmazott méltánytalan bánásmód nem
elfogadott. Mindkettő ahhoz vezethet, hogy a párosnak el kell hagynia a verseny
helyszínét.
• A kutya bevezethető a ringbe pórázon és nyakörvben (hámban, haltiban), de ezeket
a felszereléseket a kűr megkezdése előtt el kell róla távolítani és a ringen kívül
hagyni.
• A kűr során enyhén díszített nyakörv használata megengedett. Minden kiképzéshez
használt felszerelést a ringbelépés előtt a ringen kívül kell elhelyezni.
• A kutya további öltöztetése tilos.
• A felvezető öltözködése legyen az alkalomhoz illő; a jelmez segítheti a kűr
témájának értelmezését.
• Az öltözet nem terelheti el a figyelmet a kutyáról és nem befolyásolhatja a
munkáját.
• Elővigyázatosságból a kutya indulhat szájkosárban, amennyiben a felvezető ezt
szükségesnek tartja.
Szájkosárköteles fajtájú kutyáknak kötelező szájkosárban versenyeznie.
• A versenyre való nevezés köti a felvezetőt, így a versenyző köteles megtéríteni a
nevezési díjat a szervező számára akkor is, ha nem jelent meg a versenyen.
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A Dog Dancing
A Dog Dancing sport két divízióra osztható:
• Freestyle (FS)
• Heelwork to Music (HTM)
A Freestyle definíciója:
Freestyle-ban a páros szabadon választhat a mozgások és heelwork pozíciók közül egy
koreográfia elkészítéséhez. Az elemekre nincs korlátozás, vagy előírás.
A 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.
• A heelwork pozíciók konzisztens megtartása kívánatos.
• 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 a kűr 25%-ában megengedett Freestyle elemnek számítanak.
HTM osztály meghirdetése egy versenyen opcionális.
Egy speciális csomag szabály betartandó hivatalos osztályok meghirdetésekor (lásd
lentebb).
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HTM & Freestyle versenycsomagok
A versenyszervezőnek az alábbi csomagok egyikét meg kell hirdetnie, amennyiben
hivatalos osztályokat hirdet a versenyén.
HTM csomag
HTM 1
HTM 2
HTM 3
HTM Senior és Handicap
Freestyle csomag
FS 1
FS 2
FS 3
FS Senior és Handicap
A Versenyszervező megválaszthatja, mely csomagokat (HTM csomag vagy Freestyle
csomag) szeretné meghirdetni. Mindkét csomagot meghirdetheti a versenyén (minden
HTM és Freestyle osztályt, beleértve a Senior és Handicap osztályt mindkét
kategóriában).
A csomagot egyértelműen jelölni kell, amikor a versenyt feltöltik a DDI online felületére, a
Vezetőbíró pedig ellenőrzi a versenyen.
Speciális versenyek
Speciális versenyeket a DDI végrehajtó testülete elé lehet tárni.
A versenyszervezőknek így lehetősége nyílik csak egyes osztályokat meghirdetni,
amennyiben például a verseny feltételei nem teszik lehetővé egy teljes csomag
meghirdetését.
Speciális versenyre való engedélykérést a DDI-nek kell megküldeni a verseny meghirdetése
előtt.
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Hobby osztályok (általános rendelkezések)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (klikker, 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.)
A hobby osztályokban nincs pontszám alapján történő értékelés.
A hobby osztályos párosokat nem hasonlítják össze egymással.
Hobby osztályban nincs rangsorolás. Minden párost az aktuális teljesítményének
megfelelően szemlélnek és értékelnek.
A bírók szóbeli és írásos értékelést adnak, melynek célja az építő jellegű kritika.

Lehetséges hobby osztályok (FS)
Kezdő
Olyan team-ek számára nyitott, akik először indulnak versenyen.
Open
Bármilyen szintű páros számára nyitott.
Senior és Handicap 8 év feletti kutyák és/vagy 60 év feletti emberek
számára, valamint testi sérült kutyák és/vagy felvezetők számára.
Trio
Quartet
Csoport
Lucky Dip
Tréning
osztály

1 felvezető 2 kutyával
2 felvezető 2 kutyával
Több mint 2 ember több mint 2 kutyával
A zenéket a startszámok kiosztásakor kisorsolják utána minden team
adott ideig, illetve a startig rögtönözhet egy kűrt és/vagy
improvizálhat.
Az értékelő űrlap használatával (letölthető a dogdance.info
weboldalról) a felvezetők jelezhetik a bíróknak, miről kérnek
értékelést.
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Lehetséges hobby osztályok (HTM)
Kezdő
Olyan team-ek számára nyitott, akik először indulnak versenyen.
Open
Bármilyen szintű páros számára nyitott.
Senior és Handicap 8 év feletti kutyák és/vagy 60 év feletti emberek számára, valamint
testi sérült kutyák és/vagy felvezetők számára.
Csoport
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.
Tréning osztály
Az értékelő űrlap használatával (letölthető a dogdance.info
weboldalról)
a felvezetők jelezhetik a bíróknak, miről kérnek értékelést.
A versenyszervező szabadon meghirdethet további hobby osztályokat is. A versenyző által
meghirdetett osztályok meghatározása a szervezőn múlik, ám azt a verseny felhívásában
egyértelműen fel kell tűntetni.

Hivatalos osztályok (általános rendelkezések)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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, klikkert, 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 a szervező rendelkezésre bocsát egy elkülönített felkészítő ringet/területet, ott
bármikor az összes megerősítés (elsődleges és másodlagos) használható.
A Junior és Senior osztályokba való jelentkezés szabadon választható.
Ha egy kutya egyszer elindult Senior vagy Handicap osztályban (HTM vagy FS),
többé nem nevezhető más hivatalos 1-3 osztályba abban a divízióban. A Trio és
Quartett osztályokban való indulás továbbra is lehetséges.
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.
Handicap-ek hivatalos Senior és Handicap osztályban:
A kutya handicapjeiről egy leírást kell csatolni a nevezéshez (látássérült,
mozgásszervi problémák, stb.). Amennyiben nincs ilyen, arról is nyilatkozni kell.
A rangsorolás a párosok által kapott pontok alapján történik.
Amennyiben két páros ugyanazt a végpontszámot éri el, az a csapat kerül az első
helyre, amelyik magasabb pontszámot kapott a Csapatmunkára. Amennyiben
továbbra is holtverseny áll fenn, a „Folyamatosság”, majd a „Dinamika”, majd a
„Kivitelezés” pontszámait veszik figyelembe.
A bírálat nyílt. A verseny után a bírók által adott pontszámokat nyilvánosságra
hozzák (a bírók anonimok maradnak, Bíró 1-2-3. kódon jelennek meg).
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Lehetséges hivatalos osztályok (FS)
1. osztály
2. osztály
3. osztály
Senior & Handicap
8 év feletti és handicappel rendelkező kutyák számára.
Trio
1 Felvezető 2 kutyával
Quartet
2 Felvezető 2 kutyával
Junior
16 év alatti felvezetők számára
Lehetséges hivatalos osztályok (HTM)
1. osztály
2. osztály
3. osztály
Senior & Handicap
8 év feletti és handicappel rendelkező kutyák számára
Junior

16 év alatti felvezetők számára

A versenyszervezők ügyeljenek a FS és HTM csomagokkal kapcsolatos szabályokra!
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Értékelés
Művészi hatás

(maximum 100 pont)

Csapatmunka
• A felvezető kisugárzása
• A kutya kisugárzása és motiváltsága
• Együttműködés

(maximum 25 pont)

Dinamika
• Táncos kifejezésmód
• Ritmikai variációk, hangsúlyozás, tempó
• A zene interpretációja

(maximum 25 pont)

Koncepció
• Zeneválasztás
• Ötlet
• Megvalósítás

(maximum 25 pont)

Koreográfia
• A kűr felépítése, szerkezete
• A ring kihasználása / egyensúly
• Helyezkedés a ringben, elrendezés

(maximum 25 pont)

Technikai értékelés

(maximum 100 pont)

Folyamatosság
• Állandóság
• Időzítés
• Átmenetek

(maximum 25 pont)

Kivitelezés
• Jelzések
• Jelzésekre való reakció
• Kivitelezés

(maximum 25 pont)

Tartalom*
(maximum 25 pont)
• Mozgások (HTM-ben heelwork pozíciók) és kombinációk
• Trükkök és mozgások egyensúlya
• Variációk
* 2019-ig nem bírálják a Tartalmat a
Senior&Handicap osztályokban
Nehézség*
(maximum 25 pont)
• Mozgások
• Kombinációk
• A kutya és felvezető közöttiinterakció
* 2019-ig nem bírálják a Tartalmat a Senior&Handicap osztályokban
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Pontlevonások
Túlzott hangadás (max. 20 pont)
•

Túlzott ugatás, nyüszítés, szűkölés és egyéb hangadás esetén maximum 20 pontot
lehet levonni.
• A kutya csipkedése is ebbe a kategóriába tartozik.
A kutya egészségének figyelmen kívül hagyása (max. 20 pont)
•

A kutya egészsége semmiképp sem veszélyeztethető. Ez minden esetben a felvezető
felelőssége.
• Pontok vonhatóak le akkor, ha testi károsodás látható egy mozgás végrehajtása
során (pl. a kutya megszakít egy mozdulatot, megbicsaklik a lába, hezitál, mielőtt
megkezdene egy mozdulatot, elkerül bizonyos ismétléseket, stb.) vagy ha a kutya
bizonyos problémákat mutat (például nehezen tér vissza a gördülékeny mozgáshoz,
szokatlan a mozgása, nem mozog könnyedén, sántít) egy megerőltető mozgás
végrehajtása után.
• Olyan ugrások, amelyek a terület adottságaihoz vagy a talajviszonyokhoz nem
alkalmazkodnak, pl. a kutya túl magasra ugrik, rosszul érkezik, vagy elcsúszik.
• Veszélyes kellékek, amelyekről a kutya lecsúszik vagy leesik, mert a kellék csúszós,
inog, stb.
• Senior & Handicap osztályban a bírók nem veszik figyelembe a kutya handicapjét,
amelyet a versenyző közölt velük a verseny előtt. Pontlevonást eredményezhet, ha
egy trükk végrehajtásának látható negatív hatása van a kutya egészségére, a
megemlített állapotára.
• Senior és Handicap osztályban is pontlevonást eredményez, amennyiben a kutya
bármilyen problémája rosszabbodni látszik egy végrehajtott mozdulattól.
Jelmez és/vagy kellék inkorrekt alkalmazása (max. 20 pont)
• Pontlevonáshoz vezethet, ha nincs látható összefüggés a koreográfia, a kellék(ek) és
a jelmez között.
• Minden ringbe bevitt kelléket a koreográfiában fel kell használni.
• A felvezető jól láthatóan kontrollálja, hogy a kutya mikor foglalkozik a kellékkel és
mikor nem.
• Pontlevonáshoz vezet, ha a kutya játszik a kellékkel, megrágja vagy tönkreteszi.
• További magyarázat a „Kellékek” fejezetben.
Időeltérés
• Másodpercenként egy pont levonás jár, ha a zene túl hosszú, vagy túl rövid.
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Viselkedés a kutyával szemben (max. 20 pont)
Az alább meghatározott viselkedés a páros ringbelépésétől a ring elhagyásáig pontlevonást
eredményezhetnek:
• Szóbeli agresszió a kutyával szemben: durva, barátságtalan, vagy túl szigorú
vezényszavak a kutyával szemben.
• Mentális nyomás: nyomás gyakorlása a kutyára, fizikai megfélemlítés vagy a kutya
mozgásának akadályozása testbeszéddel.
• Manipuláló érintés: A kutya pozícióba rakása vagy nyomása, szabad mozgásának
korlátozása, stb.
• Pontlevonáshoz vezet, ha a kutya vagy a felvezető a zene elindulása előtt vagy a
koreográfia végeztével elhagyja a ringet majd visszamegy a ringbe. Ez onnantól
számít, hogy a páros a bírók egyértelmű jelzése után először beléptek a ringbe.
Kivételt képez az, ha a bírók egyértelműen jelzik a párosnak, hogy elhagyhatja a
ringet (például, ha probléma merül fel a zenével, stb.)
A ringbe lépéstől a zene elindulásáig, valamint a zene végeztével a ring elhagyásáig:
A kutya barátságos érintése, a kutyával való kedves interakció megengedett, ameddig az a
kutyának egyértelműen tetszik.
A kutyát be és ki lehet vinni kézben a koreográfia előtt és után.
A kutya aktív érintése a kűr során (max. 20 pont)
Az alábbi szabály a zene időtartamára érvényes!
A kutya bármilyen aktív érintése (a felvezető kezdeményezésére) a kűr során
pontlevonáshoz vezet.
Aktív érintés lehet: Segíteni a kutyának végrehajtani egy mozdulatot, a kutya visszatartása,
a kutya megtartása egy pozícióban, a kutya simogatása, manipuláció, stb. 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 (játék megengedett).
A ring elhagyása
•

Kizáráshoz vezet, ha a kutya elhagyja a ringet a kűr során, míg a bírók megítélése
szerinti pontlevonást eredményez, ha a kutya a kűr megkezdése előtt vagy a
koreográfia befejeztével elhagyja a ringet, majd visszamegy a ringbe.
• Kivételt képez az, ha a bírók egyértelműen jelzik a párosnak, hogy elhagyhatja a
ringet (például, ha probléma merül fel a zenével, stb.)
• A kutya mind a négy mancsa a ringen belül kell, hogy maradjon az egész kűr során.
Ha a kutya egy mancsával átlépi a vonalat, a párost kizárják.
• Ezt a szabályt a ringsteward tartatja be, a ring bejáratánál és kijáratánál lévő
egyértelműen kijelölt vonal ellenőrzésével.
• 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: Jutalomfalat, játékok, klikker,
céltárgyak, jutalomfalattartók, stb.
• Hivatalos osztályban a ringbelépés után a kutyát nem lehet megjutalmazni.
Kellékek
• A kellékeket egy körben kell bevinni a ringbe.
• 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).
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
• A ringsteward és/vagy a bírók jelzése után csak a soron következő páros léphet a
ringbe.
• 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:
Open:
Senior & Handicap:
Trio:
Quartett:
Csapat:
Lucky Dip:

Maximum
2:00
Maximum
4:00
Maximum
2:30
1:30 3:00
1:30 3:00
1:30 4:00
Maximum
3:30 (a felvezető eldöntheti,
hogy mikor állíttatja le a zenét!)

Hivatalos osztályok
1. osztály:
2. osztály:
3. osztály:
Trio:
Quartett:
Senior & Handicap:
Junior:

1:30 2:15 3:00 2:00 2:00 1:30 1:30 -

2:30
3:15
4:00
3:00
3:00
2:30
2:30

Időeltérés hivatalos osztályokban
• 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.

II
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A be- és feljebblépés szabályai a hivatalos
osztályokban Freestyle és HTM 1 -3
Belépés
• Minden új teamet a legalacsonyabb hivatalos osztályba kell nevezni (1. osztály).
• Azok a párosok, amelyek az egyik divízióban (Freestyle vagy HTM) elértek a 3.
osztályig anélkül, hogy a másik divízióban versenyeztek volna, az első alkalommal,
amikor a másik divízióban elindulnak, eldönthetik, melyik osztályba lépnek be.
• Kivételt képeznek azok a teamek, akik eddig a dogdance.info szabályaitól eltérő
szabályzat szerint versenyeztek.
o Ezek a párosok indulhatnak abban az osztályban, amelyet megfelelőnek
éreznek.
o Az eredményeiket bevezetik a teljesítménykönyvükbe. Innentől a páros csak
a feljebblépési szabályok szerint léphetnek magasabb osztályba.
• A Hivatalos Junior, Senior, Handicap, Trio (csak FS) és Quartett osztályokba
történő nevezés szabadon választható. Ezekhez az osztályokhoz teljesítménykönyv
nem szükséges.
• Minden kutya nevezhető Senior és Handicap osztályokba az ezekre vonatkozó
szabályok szerint.
• Ha egy kutya egyszer elindult Senior vagy Handicap osztályban (HTM vagy FS),
többé nem nevezhető más hivatalos 1-3 osztályba abban a divízióban.
• Lehetséges azonban, hogy egy kutya például Freestyle-ban Senior és Handicap
osztályban versenyez, de a másik divízióban (HTM) még az 1-3. osztályban indul.
Feljebblépés
• Minden páros feljebblépő pontokat kap.
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.

Példa
1. Hely

160 pont = 100 %
136 pont = 85%

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
Kinek szükséges teljesítménykönyv
• Hobby osztályban való induláshoz teljesítménykönyv nem szükséges.
• Ahhoz, hogy a feljebblépéshez szükséges feltételeket igazolják, minden párosnak
kötelező rendelkeznie teljesítménykönyvvel a hivatalos 1-3 és Senior & Handicap
osztályokban való induláshoz.
• Egy teljesítménykönyv egy adott párosra, azaz kutya/felvezető teamre érvényes.
• Amennyiben két versenyző versenyez egy kutyával, mindkét párosnak külön
teljesítménykönyv szükséges, így a kutya akár két külön osztályba is nevezhető két
különböző felvezetővel.
• A Freestyle és HTM divíziókhoz külön teljesítménykönyv szükséges (a HTM-et
matrica jelöli).
• A két divízió eredményeit a nekik megfelelő teljesítménykönyvbe rögzítik. (A régi
teljesítménykönyvben már meglévő HTM eredmények átvezetők a HTM
teljesítménykönyvbe, amennyiben bíró igazolja az átvezetést.)
Teljesítménykönyv rendelés
• Lásd a „magyarországi rendelkezésekre” vonatkozó kiegészítéseket a 23. oldalon
• Versenyeken nem lehet teljesítménykönyvet rendelni!
Rajtengedély
• Ha a felvezetőnél nincs teljesítménykönyv a verseny napján, nem indulhat hivatalos
1-3 vagy Senior & Handicap osztályokban.
• Azok a versenyzők, akik teljesítménykönyv nélkül érkeznek a versenyre, csak
Hobby osztályban mutathatják be a kűrjüket.
• Külföldi indulók OEC/Crufts kvalifikációs versenyen való indulásához:
A résztvevő párosnak rendelkeznie kell érvényes DDI teljesítménykönyvvel. Azok a
párosok, amelyek addig más szabályzat szerint versenyeztek, megválaszthatják,
hogy a DDI szerinti mely osztályban versenyeznek. Kvalifikációs verseny nem lehet
a páros első versenye.
• A versenyzőknek biztosítaniuk kell, hogy megfelelnek az adott osztályban való
indulás feltételeinek a DDI szerint.
A teljesítménykönyv bejegyzései
• A szervező bevezeti a teljesítménykönyvbe az elért eredményeket, a százalékokat és
a feljebblépő pontokat.
• Az eredmény csak akkor írható be a teljesítménykönyvbe, ha a versenyt a DDI
szabályzata szerint rendezték meg.
• A Trio, Quartett és Junior eredményeket nem vezetik be a teljesítménykönyvbe.
• Az eredményeket csak hivatalos bíró hitelesítheti és írhatja alá.

II
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Kellékek
Általános
• A kellékeket segítő is beviheti a ringbe.
• 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 a koreográfiában fel kell használni.
• 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/segítő 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 x 15 méter, vagy ennél nagyobb.
• Hivatalos osztályokban a minimális ringméret 8 x 10 méter.
Nemzetközi bajnokságokhoz (pl. German Open) legalább 12 x 12 méteres ring
szükséges.
• Európa vagy Világbajnokság megrendezéséhez legalább 16 x 20 méteres ring
szükséges.
• Amennyiben több versenyszervező kíván egy bizonyos bajnokságot megrendezni, a
nagyobb ringet kínáló verseny részesül előnyben.
• Hobby osztályokhoz a ring kisebb is lehet.
• A ring méretét a nevezési felhívásban fel kell tüntetni.
Egyéb
•
•
•
•

A bírók a ring hosszú oldalán helyezkednek el.
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
Általános
• 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 www.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). Ezt egy hivatalos bíró felügyelete alatt kell elvégezni.
• 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.
• Minden bíró a Dogdance International e. V. tagja és mentesül a tagdíj befizetése
alól, amíg aktív bíró. A bíró a Dogdance International e.V. érdekeit képviseli.
• Kifejezetten kívánatos, hogy részt vegyen a Dogdance Konvención és a
taggyűléseken.
További rendelkezések
• Csak a www.dogdance.info hivatalos bírói listáján szereplő bírók hitelesíthetik és
írhatják alá a teljesítménykönyveket.
• Címszerző versenyekre a szervező választja ki a bírókat, majd a Dogdance
International e.V. bírókért felelős tagja elfogadja a bírói listát. A bírók csak
ezután véglegesíthetőek.
• Ha a javasolt bírókról nincs megegyezés, a bírókért felelős tag döntése a mérvadó.
• A címszerző versenyek szervezői veszik fel a kapcsolatot és egyeznek meg a
bírókkal. A gördülékeny lebonyolítás érdekében a bírókért felelős DDI tag
támogatja a szervezőt azzal, hogy időben ellenőrzi a bírói listákat, azaz a döntéséről
legfeljebb 14 nappal a kérvény beérkezése után tájékoztatja a szervezőt.
Amennyiben ennyi időn belül nem érkezik válasz a felelőstől, az beleegyezésnek
minősül.

II
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Bírók létszáma
• Hobby osztályok bírálatához legalább 2 bíró jelenléte szükséges.
• Általában a szervező döntése, hogy 2 vagy 3 bírót oszt be hobby osztályok
bírálatára. Hivatalos osztályokban legalább 3 bíró szükséges.
• Hivatalos osztályokban minden esetben legalább 3 bíró szükséges.
• Már szervezetek bírói is meghívhatók, amennyiben rendelkeznek elég tapasztalattal
és megfelelő felkészítést kapnak a verseny előtt.
• Ilyen esetben legalább egy hivatalos bíró (lásd a hivatalos bírók listáját a
www.dogdance.info oldalon) .
• Címszerző versenyekre (pl. Európa-bajnokság) - az esetleges válogatókra és a
döntőre is - legalább négy bíró szükséges. Ez a selejtezőre és a fináléra egyaránt

•

érvényes.
For Championship Qualifications the
sai Championship Finals.

Bírók minimális létszáma versenyenként
• Egynapos versenyek:
o Max. 40 versenyző
o Több mint 40 versenyző
• Két- vagy többnapos versenyek
o Max. 40 versenyző / nap

Legalább 2 bíró
Legalább 3 bíró
Legalább 2 bíró
Legalább 3 bíró

o Több mint 40 versenyző / nap

Különleges szabály kis versenyekre
• Egynapos versenyek - Csak hobby is
:
osztályok

•
•

•

o Max. Összesen 40 versenyző
A verseny megrendezhető két bíróval a DDI bizottságával egyetértésben,
valamint egy hivatalos és egy árnyékbíróval is.
Egynapos versenyek - Hobby és Hivatalos osztályok
o Max. 20 versenyző a hivatalos osztályokban és összesen max. 40 versenyző
A verseny megszervezhető 2 hivatalos bíróval.
Két- vagy többnapos versenyek - Hobby és Hivatalos osztályok
o Max. 20 induló a hivatalos osztályokban és max. 40 induló naponta. A verseny
megszervezhető 2 hivatalos bíróval.

Több bíró mindig jobb, ha kétség merül fel, a szervező lépjen kapcsolatba a
vezetőbíróval!

© 2017 - Copyright Dogdance International e.V. / www.dogdance.info

19

Vezetőbíró
A vezetőbíró feladata segíteni a szervezőket és probléma esetén összekötő emberként
fellépni.
A vezetőbíró a kapcsolattartó az alábbiakkal:
• Bírók
• Szervezők
• Ringstewardok
• Árnyékbírók
• Problémák, kérdések, panaszok
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 vezetőbíró biztosítja a hitelességet minden osztály bírálatában.
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 kűrönként szünetet kell beiktatni. Ha ez nem megvalósítható, 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.
• Ő ezek után beosztja őket a bírók mellé.
• 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.
• A vezetőbíró szintén szerez feljebblépő pontokat, amelyek bevezetésre kerülnek a
teljesítménykönyvébe.

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

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

A szervező kötelességei
• A ring méretének meg kell felelnie a nevezési felhívásban közölt méretnek.
• A ring borítása lehetőleg ne legyen csúszós.
• Legyen elérhető felkészülő terület a versenyzők számára.
• A felkészülő területről akadálytalanul el lehessen jutni a ring bejáratához.
• A ringet egyértelműen kell elkeríteni, lehetőség szerint nem átlátszó kerítéssel.
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.
• A kűr befejezése után a felvezetőnek és a kutyának gyorsan, a kellékek nélkül kell
elhagynia a ringet.
• A kellékeket a ringben kell hagyni, ezeket a ringsteward távolítja el.
• A kűr befejezése után a kutya semmilyen módon nem léphet kapcsolatba a
kellék(ek)kel (lásd Kizárások).
• Miután a kutya elhagyta a ringet az előadást követően, oda már nem térhet vissza
• 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.
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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:
o Tüzelő szuka is indulhat, a Hivatalos 3-as osztály utolsó indulójaként FS-ban
és HTM-ben egyaránt. Amennyiben mindkét divízióban van tüzelő szuka,
sorsolással dől el, melyik osztály lesz előbb.
o Válogató vagy címszerző versenyeken a tüzelő szuka az osztály utolsó
indulója, a kutyára tüzelőbugyit kell adni.
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.

Vemhes szukák
Szukák, amelyek a verseny napjához képest négy héten belül ellenek, vagy a verseny napja
előtti nyolc hétben ellettek, nem indulhatnak DDI versenyen.
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Magyarországi Rendelkezések
Hivatalos Kezdő Osztály:
 Kezdő osztályba (külön FS és HTM) nevezhető minden 12 hónapos kort
betöltött kutya, amely még soha nem indult előzőleg dogdancing versenyen.
 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 (klikker, céltárgyak, mutatópálca, stb.) engedélyezettek.
 A rangsorolás a párosok által kapott pontok alapján történik (szóbeli értékelés
nincs).
 Kezdő Osztályba maximum három alkalommal nevezhető egy kutya.
 Abban az esetben, ha a páros megnyeri a kezdő osztályt javasolt hivatalos 1.
osztályban indulnia (de nem kötelező).
 Az osztályban induláshoz teljesítménykönyv szükséges.
 A zene hossza: 1:30 – 2:30

Teljesítménykönyv:



Hivatalos osztályokban történő induláshoz teljesítménykönyv szükséges.
HTM és Freestyle osztályokban külön-külön könyv szükséges (tehát ha egy
kutya HTM és FS osztályban is indul, akkor 2 db könyvre lesz szüksége)
 A teljesítménykönyvet a verseny előtt legalább 3 héttel meg kell rendelni az
alábbi kérdőív kitöltésével:
https://docs.google.com/forms/d/1VWbNrJzjkitmwCnM6DGd216w6vi1fiJOTFTnv
_xvjEM
 A teljesítménykönyv ára:
első alkalommal: 1.200.-Ft ,
ugyanazon kutyának második könyv (másik divízióba), elveszett vagy betelt
könyv pótlása esetén: 1.000.-Ft
 A könyv árát a versenyen történő átvételkor kell kiegyenlíteni.
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