USDDN Freestyle (szabadstílusú)
Kutyás Dobókorong Versenyszabályzat
1. Jelen dokumentum a USDDN Freestyle Kutyás Dobókorong Versenyszabályzatát tartalmazza, mely
a Amerikai Kutyás Dobókorong Egyesület (US Disc Dog Nationals) Vezető Bizottságával folytatott
konzultáció során jött létre.
2. A Versenyszabályzat módosítását kizárólag a USDDN Vezető Bizottsága engedélyezheti. A Vezető
Bizottság megváltoztathatja a Versenyszabályzatot, amennyiben a változás a kutyás dobókorongos
közösség érdekeit szolgálja.
3. Ez a versenyszabályzat szabadon felhasználható bármely kutyás dobókorong versenyen bármely
rendező szervezet által, bárhol a világon, az alábbi feltételek mellett:
- Erre a Versenyszabályzatra kizárólag az USDDN név alatt hivatkozik.
- Nem kezdeményezi a versenyszabályzat saját szerzői jogvédelem alá helyezését, vagy a
versenyszabályzat saját tulajdonná nyilvánítását.
- Kizárólag a USDDN Vezető Bizottsága külön írásos felhatalmazásával hirdeti, vagy nyilatkozza azt,
hogy az eseményt a USDDN támogatja vagy szankcionálja, vagy bármilyen módon tagja a
szervezetnek.
4. A versenypálya négyszögletes formájú 36,5 m szélességgel és minimum 64 m hosszúsággal.
5. A versenyzők szabadon dönthetnek, hogy a pálya mely végéről versenyeznek.
6. A nézők nem léphetnek be a versenypályára.
7. Egyszerre csak egy versenyző és egy kutya lehet a pályán.
8. Ez a verseny időre megy, minden csapatnak maximum 2:00 perc áll a rendelkezésére. Az idő
számlálása akkor kezdődik, amikor az első korong a levegőbe repül. Bármely dobás, melyet a
versenyző az idő lejártának jelzése előtt elindít, érvényesnek számít akkor is, ha az elkapás időn túl
történik
9. Az USDDN selejtezőkön és versenyeken kizárólag Wham-O Fastback Frisbee (Premium Weight,
Flex, és Super Flex modellek), Hyperflite K10 (Competition Standard, FrostBite modellek), vagy HERO
(Type-235 modell) és Hero 235 Xtra márkájú korongot lehet használni. A 39 cm vagy annál
alacsonyabb marmagasságú kutyák esetében bármilyen típusú, biztonságosan repülő korongot lehet
használni.
10. A verseny bírói kara legalább négy emberből áll. Ha van ötödik bíró, az mind a négy kategóriában
pontoz (Kutya, Versenyző, Összjáték és Kivitelezés). Minden bíró egy-egy kategóriát pontoz 1-től 10ig századpontonként értékelve, így egy versenyző páros maximálisan 40 pontot kaphat. A
pontozóbírák döntései nem képezhetik vita tárgyát és nem bírálhatóak felül.
11. A kutyát értékelő bíró 2.50 pontot adhat minden egyes elemre mind a 4, a kutyára vonatkozó
elemnél. A teljes pontszám a négy különböző elemre kapott pontok összege.
12. A versenyzőt értékelő bíró 2.50 pontot adhat minden egyes elemre mind a 4, a versenyzőre
vonatkozó elemnél. A teljes pontszám a négy különböző elemre kapott pontok összege.
13. Az összjátékot értékelő bíró 2.50 pontot adhat minden egyes elemre mind a 4, az összjátékra
vonatkozó elemnél. A teljes összjáték-pontszám kizárólag a négy legjobb elemre kapott pontok
összege.
14. A kivitelezést értékelő bíró a dobások és elkapások egymáshoz viszonyított arányát számítja ki,
ami 10.0-zel felszorozva adja a kivitelezési összpontszámot. Dobásnak csak azok az esetek
számítanak, ha a korong elhagyja a versenyző kezét, mielőtt a kutya elkapja. A kézből elvett és a
gurított korongok nem számítanak sem dobásnak, sem lehetséges elkapásnak.

15. Kutya veszélyeztetése: A kutyák biztonságát szem előtt tartva a USDDN úgy rendelkezik, hogy ha
a versenyző olyan helyzetet teremt, amelyben megnőhet a kutya sérülésének veszélye, azt
pontlevonással bünteti. A páros freestyle pontjaiból az alábbi esetekben vonható le pont
veszélyeztetésért:
- Kicsavarodás: a kutya elveszíti egyensúlyát, törzse kicsavarodik, így megnő a sérülés esélye ugrás,
elkapás, vagy földet érés során. (Minden ilyen eset alkalmanként fél vagy egy pont levonását vonja
maga után)
- Összecsuklás: A kutya lábai földet éréskor összecsuklanak, a kutya testének valamely pontja alá
kerülnek (pl.: test vagy fej), a kutyának nem csak végtagjai, de más testrészei is érintik a földet.
(Minden ilyen eset alkalmanként két vagy három pont levonását vonja maga után).
- Becsapódás: Ugrás vagy dobbantás során a kutya testének egyes részei (hát, mellkas, fej, stb.)
ütköznek a talajjal, mielőtt a lábak biztonsággal érintenék a földet. (Minden ilyen eset alkalmanként
három vagy négy pont levonását vonja maga után.)
A fenti esetekben a megjelölt minimális pontlevonáshoz a 4 freestyle bíró egyhangú döntése
szükséges, a maximálishoz elég, ha hárman egybehangzóan döntenek.
Minden freestyle futam után, amely során a fenti okokból pontlevonás történik, a rendezőség felszólítja
a versenyzőt, hogy a következő futam során ügyeljen a gyakorlatok biztonságos végrehajtására.
Amennyiben egy párostól veszélyeztetés miatt hat, vagy annál több pontot vonnak le, ez a páros
versenyből való kizárását vonja maga után.
16. Nemzeti (országos) szintű versenyen való részvétel: A kutyának legalább 18 hónaposnak (a
verseny napjáig betöltött 18. hónap) kell lennie a nemzeti (országos) szintű versenyen való
részvételhez. Azoknál a kutyáknál, ahol a kor nem határozható meg egyértelműen, a versenyzőnek el
kell fogadnia az állatorvos általi kormeghatározást, a orvos által megjelölt hónap elsejét tekintve
születésnapnak.

A következő tábla összegzi a USDDN freestyle-versenyeken adható legmagasabb pontszámokat:

Kutya
1. Összbenyomás

2. Apportkészség

3. Atletikusság

4. Korongfogás

A kutya motiváltsága, koncentrációja a gyakorlatsor
végrehajtása közben

2.50

A kutya korong iránt mutatott érdeklődése, az elkapásra
és a visszahozásra mutatott hajlandóság (pl: a korongot
távol dobja le a versenyzőtől, a lába elé teszi, vagy
visszaadja a kezébe)

2.50

A kutya mozgásának magabiztossága az ugrások,
elrugaszkodások, dobbantások és különféle trükkök
végrehajtásának során

2.50

A gyakorlatsor végrehajtása során a kutyának
feladattudatot és mély koncentrációt kell mutatnia,
mindvégig stabil fogásra kell törekednie

2.50

összpontszám

10.00

Versenyző

5. A terület kihasználása

A versenyző a gyakorlatsor bemutatása során tudatosan
2.50
használja a rendelkezésére álló teret, különböző hosszúságú
és irányú dobásokat mutat be

6. Dobások
változatossága

A gyakorlatsornak legalább három különböző dobásformát
kell tartalmaznia, lehetőség szerint minél változatosabb
formában bemutatva

2.50

7. Korongkezelés

A korongok közötti váltások, cserék folyamatossága

2.50

Az egyes gyakorlatelemek közötti átmenetek
megtervezettsége: az összhatásnak folyamatosságot kell
sugallnia

2.50

összpontszám

10.00

8. Az előadás ritmusa

Összjáték
9. Test fölötti ugrások

A párosnak legalább két test fölött átugrást kell bemutatnia a
2.50
gyakorlatsor végrehajtása során

10. Dobbantás (vaulting)

A párosnak legalább 2 különböző dobbantással egybekötött
ugrást kell bemutatnia, mindkettőt más testhelyzetben

2.50

11. Sorozatdobás
(multiple)

A gyakorlatsornak legalább egy, minimálisan három
dobásból álló sorozatdobást kell tartalmaznia

2.50

12. Kutya elkapása

A gyakorlatsornak legalább egy olyan elemet tartalmaznia
kell, mikor a versenyző a korong használata közben a
levegőben elkapja a kutyát

2.50

13. Együttmozgás

Megtervezett, közösen végrehajtott mozdulatsor, pl.: együtt
forgás, láb között szlalomozás, stb.

2.50

14. Túlfutás

Legalább két egymást követő dobás, melyek során a kutya
az elkapáshoz a versenyző mellett egyenes vonalban elfut

15. Cikk-cakk

Három egymást követő dobás, melynek során a kutya cikkcakkban mozog a pályán a versenyző előtt, mellett vagy
mögött.

2.50

összpontszám

10.00

2.50

Kivitelezés
Pontok kiszámolása

Elkapások és dobások aránya x 10

10.00

VÉGSŐ ÖSSZESÍTÉS

40.00

USDDN távolsági (toss and fetch)
Kutyás Dobókorong Versenyszabályzat
1. Jelen dokumentum a USDDN Freestyle Kutyás Dobókorong Versenyszabályzatát tartalmazza, mely
a Amerikai Kutyás Dobókorong Egyesület (US Disc Dog Nationals) Vezető Bizottságával folytatott
konzultáció során jött létre.
2. A Versenyszabályzat módosítását kizárólag a USDDN Vezető Bizottsága engedélyezheti. A Vezető
Bizottság megváltoztathatja a Versenyszabályzatot, amennyiben a változás a kutyás dobókorongos
közösség érdekeit szolgálja.
3. Ez a versenyszabályzat szabadon felhasználható bármely kutyás dobókorong versenyen bármely
rendező szervezet által, bárhol a világon, az alábbi feltételek mellett:
- Erre a Versenyszabályzatra kizárólag az USDDN név alatt hivatkozik.
- Nem kezdeményezi a versenyszabályzat saját szerzői jogvédelem alá helyezését, vagy a
versenyszabályzat saját tulajdonná nyilvánítását.
- Kizárólag a USDDN Vezető Bizottsága külön írásos felhatalmazásával hirdeti, vagy nyilatkozza azt,
hogy az eseményt a USDDN támogatja vagy szankcionálja, vagy bármilyen módon tagja a
szervezetnek.
4. A versenypálya négyszögletes formájú 36,5 m szélességgel és minimum 64 m hosszúsággal.
5. A versenyzők szabadon dönthetnek, hogy a pálya mely végéről versenyeznek.
6. A nézők nem léphetnek be a versenypályára.
7. Egyszerre csak egy versenyző és egy kutya lehet a pályán.
8. A dobó kizárólag egyetlen korongot használhat.
9. A USDDN selejtezőkön és versenyeken kizárólag Wham-O Fastback Frisbee (Premium Weight,
Flex, és Super Flex modellek), Hyperflite K10 (Competition Standard, FrostBite modellek), vagy HERO
(Type-235 modell) és Hero 235 Xtra márkájú korongot szabad használni. A 39 cm vagy az alatti
marmagasságú kutyák esetében bármilyen típusú, biztonságosan repülő korongot lehet alkalmazni.
10. Egy futam hossza 90 mp.
11. A versenyzőnek és a kutyának a dobóvonal mögött kell tartózkodnia az időmérés megkezdése
előtt.
12. A vonalbíró megadja a jelet a kezdésre: az idő számlálása akkor kezdődik, amikor a kutya átlépi a
dobóvonalat.
13. Csak azok a dobások érnek pontot, melyek során a kutya a korongot még annak földet érése
kapja el.
14. A pontszerzéshez a kutyának úgy kell elkapnia a korongot, hogy legalább egyik mancsa a
megszabott versenypályán belül van.
15. Abban az esetben, ha a kutya úgy kapja el a korongot, hogy mind a négy mancsa a levegőben
van, extra fél pontot kap.

16. Pontozás:
Távolság

A korong elkapása

A korong elkapása négy lábbal a
levegőben

Több mint 9.1 m

1

1.5

Több mint 18,2 m

2

2.5

Több mint 27,3 m

3

3.5

Több mint 36,4 m

4

4.5

17. A 90 másodperces időkorláton belül a versenyzők bármennyit dobhatnak, de csak az öt
legmagasabb pontszám számít bele az összpontszámba. Az ötödik elkapás után a versenyző tovább
folytathatja a dobásokat az idő lejártáig, pontszámai növelésének érdekében.
18. Minden dobást a dobóvonal mögül kell indítani. Amennyiben a korong még nem hagyja el a dobó
kezét, de a dobó keze, vagy lába túllendül a vonalon, vagy érinti a vonalat, a vonalbírónak lépéshibát
kell ítélnie és a dobás érvénytelenné válik.
19. Bármely dobás, melyet a versenyző az idő lejártának jelzése előtt elindít, érvényesnek számít
akkor is, ha az elkapás időn túl történik.
20. Bár a futam során egy korong használható, a versenyző több korongot is odakészíthet a
kezdővonalra, amennyiben a kutya hajlamos a korongok megrongálására. A 90 másodperc alatt a
versenyző bármikor tájékoztathatja a vonalbírót, hogy korongot cserélne, mert nem szeretne törött,
vagy sérült koronggal dobni, mivel ez befolyásolhatja a korong repülési képességeit és a kutyának is
sérülést okozhat. Korongcsere esetén a versenyzőnek át kell adnia az éppen használt korongot a
vonalbírónak, mielőtt a vonalra helyezett tartalék korongokhoz nyúlna. A csere alatt az időmérés nem
állítható le. A versenyző szabadon dönthet arról, hogy mikor kíván élni a korongcsere lehetőségével.
21. Amennyiben a futam ideje alatt a kutya ürít a pályán, az időt meg kell állítani. A versenyzőnek
azonnal alaposan meg kell tisztítania az érintett területet a versenypályán. Az esemény nem von
maga után kizárást, de amellett, hogy a futamból hátralévő időt a versenyző elveszíti, az addigi
dobásainak számát a bírók levonják az összpontszámból, ügyelve arra, hogy a levonás után is
maradjon a párosnak pontja, ne csökkenjen nulla alá.
22. Amennyiben a versenyt valami külső, a versenyző párostól független körülmény zavarja meg, a
bírók leállíttatják az idő mérését, majd a zavar elhárítása után a versenyző folytathatja a futamot. Az
idő számlálása attól a ponttól folytatódik tovább, ahol a bírók leállíttatták. Amennyiben a versenyző
kéri, és a bírók többségi egyetértéssel elfogadják, a páros a teljes futamot újrakezdheti. Ha a verseny
megzavarása még a futam elején következik be, a versenyző automatikusan választhatja azt a
lehetőséget, hogy újrakezdi a kört. Amennyiben az eset a futam második felében történik, a versenyző
úgy is dönthet, hogy majd a többi futam után, utolsóként ismétli meg a futamát, hogy kutyája
pihenhessen. Az időt azonnal meg kell állítani, amennyiben olyan körülmény áll fenn a pályán, ami
veszélyeztetheti a kutya egészségét, vagy befolyáslhatja a páros teljesítményét. A futam
megállításáról kizárólag az USDDN jelenlévő tisztviselői dönthetnek.
23. Az összesített pontszámot a bírók (vagy az egyik bíró) számolják össze. A bírói döntés
megfellebbezhetetlen, nem képezheti vita vagy felülbírálat tárgyát.
24. Nemzeti (országos) szintű versenyen való részvétel: A kutyának legalább 18 hónaposnak (a
verseny napjáig betöltött 18. hónap) kell lennie a nemzeti (országos) szintű versenyen való
részvételhez. Azoknál a kutyáknál, ahol a kor nem határozható meg egyértelműen, a versenyzőnek el
kell fogadnia az állatorvos általi kormeghatározást, a orvos által megjelölt hónap elsejét tekintve
születésnapnak.

