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De doelstelling van deze regels is de eigenaars, trainers en geleiders aan te moedigen om hun
vaardigheden verder te ontwikkelen en uit te breiden door deel te nemen aan de discipline Dog
Dancing. De regels zijn op zo’n manier opgesteld dat alle rassen in staat zijn om op gelijke voet aan
wedstrijden deel te nemen en dat het welzijn van de hond wordt gegarandeerd.
De doelstelling van Dog Dancing is voor de hond en geleider samen een artistieke routine te bedenken
en uit te voeren gecombineerd met muziek en gepresenteerd met een duidelijke samenwerking tussen
een hond die gehoorzaam is en goed werkt en een ondersteunende geleider. De training die deze
discipline met zich meebrengt zal de bereidwilligheid van de honden om te reageren op hun geleiders
doen toenemen en op die manier hun algemeen gedrag in het alledaags leven. Getrainde honden
zullen bijdragen tot de aanvaarding van honden en hun eigenaars en de eigenaars in de gemeenschap
in het algemeen.
Deze internationale regels zijn opgesteld zodat elk land zijn eigen regels en eigen identiteit blijft
bewaren, maar voor internationale competities voorziet de FCI een gemeenschappelijke reeks van
regels.
Deze regels werden bijeengebracht om de Dog Dancing sport te promoten en om competities over de
nationale grenzen heen te ondersteunen en te promoten.
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1. MANAGEMENT, DEELNEMERS EN JUREREN VAN FCI DOG
DANCING COMPETITIES
1.1 OFFICIËLE FCI DOG DANCING COMPETITIES ORGANISEREN (INTERNATIONALE
COMPETITIES EN WERELD/SECTIE KAMPIOENSCHAPPEN)
Elke FCI lidstaat beslist welke clubs en organisaties toestemming hebben om een officiële FCI
Internationale Competitie te organiseren. FCI Internationale Competities moeten goedgekeurd zijn
door de FCI.

1.2 NATIONALE REGELS BETREFFENDE FCI DOG DANCING COMPETITIES
Bovenop deze regels moet men trouw blijven aan de regels en reglementen van het gastland. Op
internationale competities echter primeren de internationale reglementen. National Canine
Organizations (NCO) competities mogen gehouden worden onder nationale regels.

1.3 GESCHIKTHEID OM DEEL TE NEMEN AAN FCI INTERNATIONALE EVENEMENTEN
Geleiders moeten lid zijn van een club die aangesloten is bij en NCO lid van de FCI en ze moeten
verkiesbaar zijn om wedstrijden te spelen in hun eigen land.
Als een FCI Internationale Dog Dancing competitie wordt georganiseerd in samenwerking met een
hondenshow, dan moet er geen vereiste zijn dat de hond is ingeschreven in de hondenshow. Dit geldt
zowel voor FCI Wereld/Sectie Kampioenschappen als voor FCI Internationale Competities.
Alle honden in deze competities moeten geregistreerd zijn bij een FCI aangesloten NCO of bij een
organisatie waarmee de FCI een specifiek contract heeft ondertekend (AKC, CKC, KC).
Een hond kan slechts éénmaal ingeschreven worden in elke discipline (Heelwork to Music of Freestyle)
en kan deelnemen in beide disciplines op dezelfde competitie.
1.3.1 Geschiktheid om deel te nemen aan FCI Internationale Competities (individuele competitie)
Geschiktheid (registratie, clublidschap, enz.) om deel te nemen aan reguliere FCI Internationale Dog
Dancing Competities wordt bepaald door de reglementen van de NCO die de hond vertegenwoordigt
en die van het land waar de competitie plaatsvindt.
Een hond die deelneemt aan een FCI Internationale Competitie moet echter minstens 18 maanden
oud zijn. Elke NCO moet beslissen welke nationale dog dancing klassen herkend worden om een hond
toe te laten wedstrijd te spelen op een FCI Internationale Competitie. Het hond en geleider team
moeten zich kwalificeren – in hun thuisland – om deel te nemen in de hoogste klas.
1.3.2 Geschiktheid om deel te nemen aan Wereld/Sectie Kampioenschappen (Individuele en Team
competities)
De honden worden ingeschreven door hun respectievelijke NCO die de verantwoordelijkheid hebben
om de geschiktheid van het team om deel te nemen aan een kampioenschap te evalueren. Door het
team te noemen is elke NCO verantwoordelijk voor het evalueren dat de honden in elk team
voldoende ervaring hebben om de omgeving van een Kampioenschap aan te kunnen. Een hond die
deelneemt aan een FCI Wereld/Sectie Kampioenschap moet ook minstens 18 maanden oud zijn. De
geleider moet ouder zijn dan 14 jaar om deel te nemen. Elke NCO mag verdere beperkingen hebben
op de geschiktheid van de geleider.
Een geleider moet deelnemen voor het land waarin hij een staatsburger is of een land hij zijn legale
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verblijfplaats heeft. Eens een geleider deelneemt voor een land, dan mag hij niet veranderen, tenzij
hij de toestemming heeft van de NCO die hij zal vertegenwoordigen en van de FCI Commissie voor
Dog Dancing. In het geval van twist, zal de FCI Commissie voor Dog Dancing de eindbeslissing nemen
na het horen van alle gegevens aangaande de twist.
Wanneer een NCO geen Dog Dancing commissie heeft, dan is het toegestaan dat een andere nietaangesloten Dog Dancing organisatie deelneemt aan een FCI Kampioenschap op voorwaarde dat de
NCO van dat specifieke land zijn toestemming geeft.
De inschrijvingen voor elk FCI Kampioenschap moeten voorgelegd worden door het NCO lid van de
FCI. De organisator moet een deadline aankondigen voor de inschrijvingen van de NCO. Als de
deadline is bereikt en er zijn nog plaatsen beschikbaar, dan is het mogelijk voor de organisator om
inschrijvingen van niet-aangesloten “dog-geleider” teams te aanvaarden. De resultaten van deze nietaangesloten teams zullen niet in aanmerking genomen worden bij het vaststellen van het
eindresultaat van de nationale teams.
Een nationaal team ingeschreven in de “team competitie” moet bestaan uit minstens drie en
maximum vier hond en geleider-teams. Het resultaat van het nationale team wordt bepaald door de
punten van de drie hoogste scores van de “hond en geleider teams” samen gevoegd. Als op deze
manier twee teams hetzelfde aantal punten delen, dan zullen de score van het vierde lid meegerekend
worden om de rangorde van deze teams te bepalen. Als de teams dan nog een gelijke stand bekomen,
dan worden de regels om een gelijke stand (p. 12) op te lossen toegepast.
Als de Kampioen van het voorgaande FCI Wereld/Sectie Kampioenschap in elke discipline (Heelwork
to Music of Freestyle) niet deel uitmaakt van zijn nationaal team, dan is het toegestaan om deel te
nemen met zijn hond in de “individuele competitie” tenzij hij werd geschorst door zijn NCO. Zijn score
zal niet meegerekend worden in de score van zijn nationale team. Het zal enkel gelden voor de
“individuele competitie”. Dit is niet van toepassing als hij werd geselecteerd om deel te nemen voor
zijn nationale team.
1.3.3 Gezondheid
Honden die lijden aan een besmettelijke ziekte of infecties of wormen, schurft of een andere parasiet
hebben, mogen niet deelnemen aan FCI Internationale Dog Dancing competities. Honden die ingeplakt
zijn, gehecht zijn of een verband omhebben mogen zijn niet toegestaan om deel te nemen.
1.3.4 Anti-doping en vaccinatie reglementen
De nationale vaccinatie reglementen en anti-doping reglementen moeten opgevolgd worden volgens
het land dat de hond vertegenwoordigt en die van het land waar de competitie plaatsvindt. Deze
moeten gepubliceerd worden op de website van het land waarin de competitie plaatsvindt.
1.3.5 Agressie
Agressieve honden zijn niet toegestaan de competitiegrond te betreden. Als een hond op eender welk
moment tijdens de competitie (voor, tijdens of na zijn eigen optreden) mensen of andere honden bijt,
probeert te bijten, aanvalt of probeert aan te vallen, dan zal het hoofdjurylid de hond van de
competitie diskwalificeren. Het voorval wordt genoteerd in het werkboek van de hond (als het
voorzien wordt in zijn land) en alle punten zullen verloren gaan zelfs als het optreden reeds is voltooid.
Op een evenement van meerdere dagen is de diskwalificatie ook geldig voor de andere dagen en kan
de hond bijgevolg niet deelnemen.
Het voorval zal genoteerd worden in de eindresultaten en een verslag moet verzonden worden naar
de NCO dat de hond vertegenwoordigt en de NCO van het organiserend land. Naast de hierboven
vermelde acties, moeten de nationale reglementen gevolgd worden.
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1.3.6 Ruwe behandeling
Het is verboden een hond te straffen op elk moment van de competitie (voor, tijdens of na zijn eigen
optreden). Fysieke bestraffing is verboden net zoals bestraffing door te roepen op de hond op een
agressieve manier. De juryleden zijn ook degenen die de beslissing maken of een geleider zijn hond
verbaal of fysiek bestraft. In het geval dat dit gebeurt tijdens de routine, mogen de juryleden het
optreden stilleggen. Een geleider die zijn hond bestraft moet gediskwalificeerd worden. Verdenking
van mishandeling van een hond moet gerapporteerd worden aan de hoofdsteward die de juryleden
op de hoogte zal brengen van de situatie.
1.3.7 Loopse teven en fokteven
Loopse teven zijn toegestaan om deel te nemen aan FCI Internationale Competities en Wereld/Sectie
Kampioenschappen, maar ze moeten op het einde van de competitie optreden. Ze moeten
weggehouden worden van de competitiegrond en nabij gelegen terreinen totdat alle andere honden
hun routines hebben voltooid. De organisatoren moeten zo snel mogelijk op de hoogte gebracht
worden dat er een teef loops staat en niet later dan tijdens de (laatste) instructies in de ochtend.
Drachtige teven zijn niet toegestaan om deel te nemen aan FCI Internationale Competities en
Wereld/Sectie Kampioenschappen.
Teven die minder dan 75 dagen voor de competitie puppy’s ter wereld hebben gebracht moeten ook
worden uitgesloten.
In onduidelijke gevallen kan de geleider gevraagd worden een veterinair getuigschrift voor te leggen.
Elk NCO mag verdere beperkingen hebben op de geschiktheid van de teef.
1.3.8 Veranderingen in uiterlijk
Honden met gecoupeerde staarten of oren of honden die enige andere veranderingen in hun uiterlijk
hebben ondergaan voor cosmetische redenen zijn toegestaan enkel in overeenstemming met de
legale reglementen van het land dat de hond vertegenwoordigt en die van het land waar de competitie
wordt georganiseerd. Alle beperkingen ten gevolge van veranderingen in het uiterlijk van de hond
moeten worden opgenomen in de nationale regels en moeten gepubliceerd worden op de website
van het land.
1.3.9 Gesteriliseerde en gecastreerde honden
Gesteriliseerde en gecastreerde honden zijn toegestaan om deel te nemen aan wedstrijden.
1.3.10 De honden onderzoeken
Indien noodzakelijk moet het hoofdjurylid de honden buiten de ring onderzoeken voor de start van
de competitie. Indien nodig geacht mag hij een bijkomende veterinaire evaluatie eisen.
Nationale regels mogen vereisen dat alle honden worden onderzocht door een dierenarts. Als er
wordt geoordeeld dat de gezondheid van de hond in gevaar kan gebracht worden door deel te nemen
aan de wedstrijd, dan mag het hoofdjurylid niet toestaan dat de hond deelneemt.
1.3.11 FCI judyleden
Drie of vijf juryleden vormen de jury voor alle FCI Internationale Competities en Kampioenschappen,
waarvan er één wordt aangeduid als hoofdjurylid. Het hoofdjurylid functioneert als voorzitter van het
juryteam.
Als er voorvallen plaatsvinden tijdens de competitie die niet besproken worden in deze reglementen,
dan beslist het hoofdjurylid hoe te handelen en hoe het voorval te evalueren. Het hoofdjurylid mag
de zaak bespreken met de andere juryleden voor het maken van een beslissing. De beslissing van het
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jurylid is definitief en geen enkele deelnemer mag de beslissingen van de jury betwisten.
Juryleden voor FCI Internationale Dog Dancing competities moeten voldoende training hebben in het
jureren van Dog Dancing en erkend zijn door de NCO van hun eigen land.
Voor een FCI Internationale Dog Dancing Competitie is het vereist dat de juryleden minstens twee jaar
of vijftien competities aan jureringservaring hebben en voor het jureren van FCI Wereld/Sectie
Kampioenschappen is minstens drie jaar aan jureringservaring vereist.
Elke NCO Club zal zijn eigen lijst van juryleden hebben die voldoen aan deze vereisten. De club die een
FCI Internationale Competitie organiseert moet de kwalificaties van elk jurylid nagaan van de lijst van
de NCO van het land waarvan het jurylid afhangt. De internationale juryleden moeten in staat zijn te
communiceren in één van de vier FCI officiële talen indien niet andere specifiek aangegeven wordt.
Deze info moet ook beschikbaar zijn via de NCO waarvan het jurylid afhangt.
Ongeschiktheid te wijten aan de waarschijnlijkheid van vooroordeel: nationale reglementen bepalen
ongeschiktheid te wijten aan de waarschijnlijkheid van vooroordeel.
Op FCI Internationale Competities en Kampioenschappen moeten de FCI ongeschiktheidsregels
opgevolgd worden.
De juryleden moeten uitgenodigd worden om de FCI Internationale Competities en
Kampioenschappen te jureren door het gastland ten minste een jaar op voorhand indien mogelijk.
1.3.12 Stewards
De hoofdsteward moet aangeduid worden voor de competitie. De hoofdsteward is verantwoordelijke
voor alle vereisten om de competitie te organiseren (voor de ring, jurypapier, enz.).

1.4 VERZEKERING
De FCI is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de toepassing van de Dog Dancing
reglementen.
Competitie organisatoren moeten zich voorbereiden op mogelijke schade tijdens de competitie door
een verzekeringspolis af te sluiten of via andere middelen.
Organisatoren moeten een groepsverzekering voor juryleden en wedstrijdcommissarissen hebben en
een aansprakelijkheidsverzekering om persoonlijke of materiële schade te dekken van toeschouwers,
commissarissen of buitenstaanders.
De geleider moet een geldige verzekering hebben die sportblessures dekt. Geleider en/of eigenaar
van de hond zijn verantwoordelijk voor de schade die zij of hun hond veroorzaken.

1.5 VERPLICHTINGEN VAN DE GELEIDER
Verplichtingen van een geleider beginnen wanneer hij de competitiegrond betreedt en eindigen
wanneer hij het terrein verlaat na de prijsuitreiking.
Alle geleiders moeten de regels, reglementen en de instructies van de hoofdsteward opvolgen.
De geleiders worden verondersteld hun beste gedrag te tonen en aangepast gekleed zijn.
De geleider kan gediskwalificeerd worden als hij zich niet houdt aan de regels of zich op een ongepaste
manier gedraagt.
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Terwijl de competitiering wordt opgebouwd en nadat het is opgebouwd voor de competitie is een
geleider niet toegestaan om de competitiering te betreden samen met zijn hond tenzij een
gemachtigd persoon (de hoofdsteward of het hoofdjurylid) de toestemming heeft gegeven, behalve
tijdens de trainingstijd gespecifieerd voor zijn land.

1.6 ACCESSOIRES VOOR DE HONDEN EN REKWISIETEN (PROPS)
Honden zijn erg welkom om op te treden zonder een halsband in de ring. Enkel een halsband is
toegestaan in de ring. Deze mag versierd zijn, maar de grootte van de halsband mag nooit de
schouders van de hond overschrijden.
Harnassen, jassen, muilbanden, enz. mogen buiten de ring gedragen worden indien noodzakelijk,
maar als een muilband gebruikt wordt, moet het er een zijn die de hond in staat stelt te drinken en
vrij te ademen.
Halsbanden met pinnen of elektrische halsbanden of andere gelijkaardige dwangtoestellen of
dwangmiddelen zijn verboden. Deze beperking begint bij de start van de competitie tot aan het einde.
Een rubberen haarband (op het hoofd) voor langharige honden is toegestaan om ervoor te zorgen dat
de hond duidelijk kan zien. Het doel is in de eerste plaats de zichtbaarheid van de hond te bevorderen
en de haarband mag niet als versiering beschouwd worden.
De hond versieren met glitter of haarverf is verboden.
De hond aankleden is verboden.
Als de geleider zijn rekwisieten niet zelf plaatst of weghaalt, dan is het de verantwoordelijkheid van
de geleider om een helper mee te nemen die het (de) rekwisiet(en) in de ring zal plaatsen en/of
weghalen. Elk rekwisiet gepresenteerd in de wedstrijdring moet essentieel zijn voor het optreden van
de routine van ze moeten gebruikt worden door de hond. De hoofdfocus in de routine moet altijd de
hond zijn en noch de rekwisieten noch het kostuum van de geleider mogen ooit de hond
overschaduwen.

2. PRAKTISCHE AFSPRAKEN EN UITRUSTING
2.1 AFMETINGEN VAN DE COMPETITIERING
Wereld/Sectie Kampioenschap competities moeten altijd binnen gehouden worden.
Internationale competities mogen buiten georganiseerd worden indien toegestaan door het
organiserend land.
De afmetingen van de ring moeten minstens 20 m x 20 m zijn en gemarkeerd worden. Dit kan gedaan
worden met een vast “deel” of een grens van een of ander type bijvoorbeeld een touw, lint, enz. De
grootte en plaatsing van de ring moeten dezelfde blijven gedurende de hele competitie.
De oefeningen moeten uitgevoerd worden in een ruimte die vrij is van obstakels. De competitiering
moet ook toegankelijk zijn voor geleiders met een handicap of beperkte mobiliteit.
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3. ALGEMENE REGELS, DISKWALIFICATIES, SCOREBLADEN
3.1 ALGEMENE REGELS VOOR GELEIDERS
De deelnemers zullen altijd beleefd zijn tegenover juryleden, de helpers en andere deelnemers.
Ongepast taalgebruik of ongepast gedrag voor, tijdens of na de competitie zullen leiden tot een
diskwalificatie en/of geband worden van het terrein.
De geleider kan de ring betreden na toestemming van het hoofdjurylid.
3.1.1 Muziek
De duur van de muziek mag de 4 minuten niet overschrijden. Wanneer de maximale tijd is
overschreden, zullen er punten afgetrokken worden. Wanneer de tijd met 15 seconden overschreden
wordt, zal de muziek afgezet worden en zal de deelnemers gediskwalificeerd worden.
Als de muziek stopt tijdens de routine moet de deelnemer de mogelijkheid gegeven worden om de
routine te voltooien. De back-up muziek van de geleider mag gebruikt worden, als dit de reden was
voor het falen. De juryleden zullen verder quoteren vanaf het punt waar de muziek gestopt is.
Als de muziek stopt tijdens een routine, kan de geleider kiezen om de routine niet te voltooien en
enkel beoordeeld te worden op het deel van de routine uitgevoerd voor het stoppen van de muziek.
Als de technische moeilijkheden extreem lang duren om op te lossen, mogen de juryleden beslissen
om de geleider de ring te doen verlaten en terug te komen op een later moment. In dit geval zullen
de juryleden de deelnemer informeren hoe te handelen.
De juryleden mogen een team ook terug uit de ring sturen als er een probleem is met de muziek die
helemaal niet start.
De geleider geeft duidelijk aan wanneer de muziek kan starten.
De routine start wanneer de muziek start en eindigt wanneer de muziek eindigt. Zowel de hond als de
geleider moeten zich binnen de ring bevinden tijdens de hele routine.
De routine in FCI Internationale competities en Wereld/Sectie Kampioenschappen mogen de 4
minuten niet overschrijden.
3.1.2 Klaarzetten en wegnemen van rekwisieten (props)
Rekwisieten (props)/accessoires klaarzetten en wegnemen mag slechts 3 minuten in totaal in beslag
nemen (2 x 1,5 minuut). Als deze tijd wordt overschreden, zal dit leiden tot een diskwalificatie. De tijd
wordt gecontroleerd door een ringsteward die de jury informeert in het geval van vertragingen.
3.1.3 Leiband
Het gebruik van een leiband in de ring is nooit toegestaan.
Indien mogelijk moet de organisator een aparte wachtruimte voorzien waar de volgende hond die
moet optreden zich alleen kan voorbereiden.
De leiband wordt afgegeven aan de ringsteward voor het betreden van de ring.
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3.1.4 Aanwijzingen
Aanwijzingen mogen gegeven worden met de stem, een gebaar en/of lichaamstaal. De hond moet op
elke moment reageren op de geleider. Het aantal aanwijzingen is niet van belang zolang als het
naadloos teamwerk van de hond en de geleider doorheen de routine wordt in stand gehouden.

3.2 DISKWALIFICATIE
De volgende punten zullen leiden tot diskwalificatie:















Een andere deelnemende geleider of hond 



Een poging om de juryleden te misleiden



Vals spelen



Doping regels niet gehoorzamen



Voedsel in de ring meenemen



Als de hond niet meer onder controle staat en de ring verlaat. Als de hond per ongeluk buiten
de ring stapt terwijl hij ononderbroken werkt, zullen er punten afgetrokken worden.



Als de hond urineert of zich ontlast in de ring



Als de geleider de routines expliciet verandert in een training (de muziek zal doorspelen tot
het einde) 



Elke vorm van ruwe behandeling (verbaal of fysiek) wordt nooit getolereerd 



Als een hond een andere hond of persoon aanvalt op het terrain of op de showgrond



De hond aan de leiband in de ring tijdens de competitie 

Dubbele geleiding – hulp van buiten de ring




De hond aanraken om hem onder controle te houden. De geleider mag de aanraking niet
beginnen. Dit moet gebeuren door de hond. 

Elke andere overtreding van deze regels kan leiden tot diskwalificatie.
Het hoofdjurylid zal, na overleg met de andere juryleden, de diskwalificatie aangeven. Als de routine
nog niet voltooid is zal de muziek stopgezet worden. De geleider zal gevraagd worden om naar de
jurytafel te komen om hun beslissing te horen van het verdere verloop. De beslissing zal meegedeeld
worden aan de geleider door het hoofdjurylid.

3.3 PUNTENBEOORDELING
Deze regels worden toegepast op zowel FCI Internationale Dog Dancing competities als op FCI
Wereld/Sectie Kampioenschappen.
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3.3.1 Presentatie
Presentatie
maximum 9 punten
Samenwerking
Vloeiendheid
Reactie
Commando’s/signalen geven
Presentatie op de dag
Correcte uitvoering van bewegingen
Verminderingen in deze sectie kunnen zijn: Overmatig blaffen
3.3.2 Inhoud
Inhoud
maximum 9 punten
Focus op de hond
Structuur van de routine
Gelijk verdeeld gebruik van de ring
Uitgebreid gebruik van de ring (afhankelijk van de grootte van de hond)
Variatie van bewegingen
Moeilijkheid van individuele oefeningen
Overgangen/Verbindingen tussen bewegingen/niet een serie van
onsamenhangende bewegingen
Verminderingen in deze sectie kunnen zijn: Correct aantal van freestyle bewegingen of heelwork, te
lange muziek, de hond aankleden, weinig en/of ongebruikte rekwisieten
3.3.3 Artistieke Interpretatie
Artistieke Interpretatie
maximum 9 punten
Visualisatie van het concept
De muziek past bij het tempo en bewegingspatroon van de hond
Punctuatie (noten in de muziek)
Gepaste beweging van de geleider. De beweging van de geleider moet
het optreden van de hond versterken.
De routine weerspiegelt de emoties van de muziek
Gepast gebruik van de muziek
Verminderingen in deze sectie kunnen zijn: Rekwisiet niet verbonden aan het thema, de routine niet
geschikt voor een gezinspubliek.
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3.3.4 Dierenwelzijn
Dierenwelzijn
maximum 3 punten
De routine benadrukt de kwaliteiten van de hond (ras, persoonlijkheid,
fysieke bekwaamheden, mentale bekwaamheden, enz.)
Gezondheid en veiligheid van de hond
Partnerschap
Verminderingen in deze sectie kunnen zijn: Ongepaste geleiding, onbedachtzaam gebruik van
rekwisiet.
3.3.5 Gelijke punten bij de “Individuele” Competitie
Als twee honden een gelijk aantal punten hebben voor de eerste plaats (= hetzelfde totaal van punten
hebben), moeten ze opnieuw spelen.
Als twee of meer honden een gelijk aantal punten hebben voor elke andere plaats dan de eerste, dan
wint de hond met de hoogste punten voor “Dierenwelzijn”. Als ze nog steeds gelijk zijn, dan delen ze
de plaats.
3.3.6 Gelijke punten bij de ”Team” Competitie
Heelwork to Music:
Als twee teams hetzelfde aantal punten hebben in de “Heelwork to Music” competitie, dan wint het
team met de hoogste punten voor “Dierenwelzijn”.
Als ze nog steeds gelijke punten hebben, dan wint het team met de hoogste score voor “Inhoud”.
Als ze nog steeds gelijke punten hebben, dan wint het team met de hoogste score voor “Presentatie”.
Als ze nog steeds gelijke punten hebben, dan wint het team met de hoogste score voor “Artistieke
Interpretatie”.
Freestyle:
Als twee teams hetzelfde aantal punten hebben in de “Freestyle” competitie, dan wint het team met
de hoogste punten voor “Dierenwelzijn”.
Als ze nog steeds gelijke punten hebben, dan wint het team met de hoogste score voor “Presentatie”.
Als ze nog steeds gelijke punten hebben, dan wint het team met de hoogste score voor “Inhoud”.
Als ze nog steeds gelijke punten hebben, dan wint het team met de hoogste score voor “Artistieke
Interpretatie”.

4. HEELWORK TO MUSIC & FREESTYLE
4.1 HEELWORK TO MUSIC
Een “Heelwork to Music” (HTM) routine moet een minimum van 75% aan HTM bewegingen omvatten
en een maximum van 25% aan Freestyle. Een hond mag niet meer dan 2 meter van de geleider
weggaan gedurende de hele routine.
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4.1.1 Definitie van de “Ideale” Heelwork Positie
In een ideale HTM positie is de afstand tussen de hond en geleider constant en niet verder dan 15 cm.
Noch de hond noch de geleider mogen elkaars beweging beperken. De hond moet zich altijd
aanpassen aan het tempo en de richting van de geleider. Het is gewenst dat de hond parallel blijft in
alle posities en enkel in één spoor beweegt, tenzij het een zijwaartse beweging is. Als de afstand tussen
de hond en de geleider meer is dan 50 cm, dan wordt het beschouwt als Freestyle. De hond die
achterblijft of vooruit loopt is ongewenst. De afstand wordt gemeten vanaf het dichtste deel van de
geleider tot het dichtste deel van de hond. De hond moet op vier poten lopen. De hond moet even
gemakkelijk werken aan beide zijden van de geleider. De hond moet op een natuurlijke manier
bewegen.
4.1.2 Technische Moeilijkheid
De moeilijkheid van de routine wordt niet bepaald door het aantal posities; het wordt ook bepaald
door de verscheidenheid aan bewegingsrichtingen en tempoveranderingen. De verandering van
positie toont de bekwaamheid van de hond om de posities onafhankelijk te vinden.
4.1.3 Heelwork to Music Posities
De geleider kiest zijn posities uit de volgende lijst:
1: De rechter schouder van de hond is parallel geplaatst en naast het linker been van de geleider (linker
zijde).

2: De hond staat zijwaarts voor de geleider, met zijn rechter zijde richting de voorzijde van de geleider.
De rechter schouder van de hond is aan het rechter been van de geleider geplaatst. Dit mag zowel aan
de binnenzijde als aan de buitenzijde zijn van het rechterbeen van de geleider.
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3: De rechter schouder van de hond is parallel geplaatst met het rechter been van de geleider. De hond
kijkt in de richting van de geleider (omgekeerde rechter zijde).

4: De hond staat achter de geleider, met de rechter schouder van de hond aan het linker been van de
geleider.

5: De linker schouder van de hond is parallel geplaatst en naast het rechter been van de geleider
(rechter zijde).

6: De hond staat zijwaarts voor de geleider, met de linker zijde richting de voorzijde van de geleider.
De linker schouder van de hond is aan het linker been van de geleider geplaatst. Dit mag zowel aan de
binnenzijde als aan de buitenzijde zijn van het linker been van de geleider.
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7: De linker schouder van de hond is parallel geplaatst met het linker been van de geleider. De hond
kijkt in de richting van de geleider (omgekeerde linker zijde).

8: De hond staat achter de geleider, met de linker schouder van de hond aan het rechter been van de
geleider.

9: De hond is tussen de benen van de geleider geplaatst en kijkt in dezelfde richting als de geleider.
Zijn schouders zijn ter hoogte van de benen van de geleider.

10: De hond is tussen de benen van de geleider geplaatst en kijkt in de tegenovergestelde richting van
de geleider. Zijn schouders zijn ter hoogte van de benen van de geleider.
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4.2 FREESTYLE
Een “Freestyle” routine omvat een minimum van 75% aan FS bewegingen en een maximum van 25%
aan HTM. Alle bewegingen zijn toegestaan, tenzij de beweging de gezondheid van de hond in gevaar
brengt.
4.2.1 Technische Moeilijkheid
“Ideale” freestyle bestaat uit een grote variatie aan verschillende types van bewegingen. De
bewegingen moeten vloeiend in de routine opgenomen worden; volgende op de veranderingen in de
muziek.

De reglementen werden opgesteld in het Engels. In het geval van onzekerheden zal de Engelse tekst
voorrang hebben op andere vertalingen.
De Reglementen werden goedgekeurd door het FCI General Committee in Parijs, april 2017.
Ze zijn van kracht vanaf 20 juni 2017.
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