
Forenklet kritikkskjema - Smeller Klasse I

Øvelse 2 - Søk på 16 kasser

Hundefører Katalognr.

Hundens navn Reg.nr.

Arrangør ID-nr

Arrangement Rase

Sted Prøvedato

200

Poeng Høyde

200

200

Poeng

40

40

80

Poeng Høyde

10

10

20

420

200

OBS - Poeng for helhetsinntrykk må legges inn for å få

fram konkurransepoengene (digital utgave av skjema).

  200 for duplikatet / SUM duplikatp.   

MAKS duplikatpoeng 200

Antall duplikater 1  

DISK - sett kryss
  Hund/fører forlater oppmerket søksområde

  Andre gangs varsel om animering (disk øvelse)

  Fører gir godbiter innenfor oppmerket søksområde

  Hund som tisser eller gjør fra seg innenfor oppmerket søksområde

  Går innenfor oppmerket søksområde før konkurransestart / ekvipasjen er kalt inn

  Uakseptabel håndtering av hund innenfor arrangementsområdet

  Hunden viser truende atferd mot personer eller andre hunder innenfor arrangementsområdet

Notater

Notater

ver. 3.0.0.

MAKS plusspoeng ved funn

1 - Funn

2 - Feilmarkering

Sum duplikatpoeng=  

Navn dommer 1

Signatur dommer 1

PLASSERING

Konkurransepoeng

Tidsforbruk (min:sek)

Maks poengsum øvelse 1

+ SUM plusspoeng helhetsinntrykk

 - SUM poengtrekktrekk

Tildelt poengsum ved start

Første feilmarkering

Lokalisering og funn av duplikat i riktig kasse

MAKS trekk på feilmarkeringer

SUM poengtrekk feilmarkering=  

Tildelt poengsum ved start

Andre feilmarkering

3 - Helhetsinntrykk

SUM helhetsinntrykk =  

Samarbeid mellom hund og fører 

Motivasjon og arbeidsglede

MAKS plusspoeng helhetsinntrykk

Dommerens tips- og kommentarfelt    

Signatur dommer 2

Navn dommer 2



Veiledning til dommere, deltakere og arrangører ver. 3.0.0.

Forenklet kritikkskjema - Smeller Klasse I
Øvelse 2 - Søk på 16 kasser

Maks oppnåelig poengsum i øvelsen er: 420 poeng

Sidene skrives ut og legges rygg mot rygg med skjemaet øverst - stift sammen i høyre marg og brett ut :-)

Tildelt poengsum ved start 200

1 - Funn

1a

2 - Feilmarkering (poengtrekk)

2a

2b

3 - Helhetsinntrykk

3a

3b

I dette feltet (på kritikkskjemaet) kan dommer gi gode råd og tips for videre trening.

4 - Annet 
Deltakerne starter øvelsen med 200 poeng

Ved feilmarkering kan ekvipasjen trekkes maks 80 poeng i øvelsen

Det kan gies inntil 20 bonuspoeng i "Helhetsinntrykk"

1 stk. duplikat skal lokaliseres og markeres 200 poeng

Dersom H føres i line skal det under søket være en tydelig bue på lina - aldri stram! Event trekk under helhetsinntrykk.

5 - Tidsforbruk

I denne øvelsen noteres ikke tidsforbruk. Øvelsen godkjennes dersom duplikat markeres innenfor maksimaltid.

6 - Maksimaltid

7 - Dommer

En dommer forsøker alltid, etter beste evne, å gjøre en så god og objektiv jobb som mulig.

Det er derfor ikke anledning til å kritisere dommerens avgjørelse.

    ---- " ----  /  Ved 3. feilmarkering stoppes øvelsen av dommer. Allerede opptjent poengsum i øvelsen beholdes.

Funn markeres tydelig av fører ved å løfte 1 hånd over skulderhøyde

Ekvipasjen trekkes poeng

Her dømmes hundens arbeidsglede, motivasjon og arbeidsmåte i forhold til øvelsens innhold

Her dømmes hundeførerens "handling" og samarbeid med hunden

Maksimalt tidsforbruk er 3 min


