ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΚΝΕ

ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2010
1.

Κάθε Παράρτημα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε επίπεδο αγώνων με όσες ομάδες
επιθυμεί.
2. Κάθε ομάδα αποτελείτα από 3 έως 5 άτομα.
3. Η βαθμολογία κάθε ομάδας προκύπτει από το άθροισμα των τριών καλύτερων ατομικών
βαθμολογιών των μελών της.
4. Κάθε ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες φυλές, αλλά το 51% των μελών της οφείλει να
είναι Ντόμπερμαν.
5. Κάθε σκύλος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 2 διαφορετικά επίπεδα αγώνων.
6. Σκύλος φυλής Ντόμπερμαν που συμμετέχει σε επίπεδο ΒΗ ή/και Ε∆Α ή/και ΙΡΟ, αυτόματα
θεωρείται ότι συμμετέχει και στο Πρωτάθλημα Εργασίας ΟΚΝΕ 2010.
7. Κάθε κυναγωγός έχει δικαίωμα να παρουσιάσει έως 3 διαφορετικούς σκύλους. Για κάθε σκύλο
ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5. Σε περίπτωση που παρουσιάζει από 2 και
άνω, ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Ντόμπερμαν.
8. Σε κάθε αγώνα ανακοινώνονται τόσο οι ομαδικές όσο και οι ατομικές βαθμολογίες.
9. Σε κάθε αγώνα βραβεύονται η καλύτερη ομάδα-παράρτημα και οι 4 καλύτερες ατομικές
επιδόσεις.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σκύλων, η κατάταξη γίνεται ως εξής:
I. Αν η εξέταση περιλαμβάνει και τους τρεις τομείς εκπαίδευσης (ιχνηλασία, υπακοή, άμυνα),
κερδίζει ό έχων μεγαλύτερη βαθμολογία στην άμυνα. Σε περίπτωση επανάληψης ισοβαθμίας,
κερδίζει ο έχων μεγαλύτερη βαθμολογία στην υπακοή.
II. Αν η εξέταση περιλαμβάνει δύο τομείς εκπαίδευσης (υπακοή, άμυνα), κερδίζει ό έχων
μεγαλύτερη βαθμολογία στην άμυνα. Σε περίπτωση επανάληψης ισοβαθμίας, ακολουθεί
αγώνας μπαράζ μεταξύ των σκύλων που ισοβάθμησαν.
III. Αν η εξέταση περιλαμβάνει μόνο τον τομέα υπακοής, ακολουθεί αγώνας μπαράζ μεταξύ των
σκύλων που ισοβάθμησαν.
Τα επίπεδα των αγώνων είναι: ΕΒΥ, ΒΗ, ΕΕΙΠ, Ε∆Α, ΙΡΟ
Σύμφωνα με τις εξετάσεις που έχει περάσει, κάθε σκύλος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε έως 2 από
τους παρακάτω αγώνες:
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ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΚΝΕ 2010
Για το έτος 2010 (και μόνο για αυτό), το Πρωτάθλημα Εργασίας ΟΚΝΕ γίνεται σε συνδυασμό με
τους Αγώνες Παραρτημάτων.
Στο τέλος των αγώνων ΒΗ, Ε∆Α και ΙΡΟ, διατηρούνται οι καλύτερες βαθμολογίες των Ντόμπερμαν
και ο αγώνας συνεχίζεται με τη συμμετοχή των Ντόμπερμαν που δεν ανήκουν σε κανένα
Παράρτημα ΟΚΝΕ, για τη διεκδίκηση των τίτλων «Ελπίδα Εργασίας ΟΚΝΕ 2010», «Υπόσχεση
Εργασίας ΟΚΝΕ 2010» και «Πρωταθλητής Εργασίας ΟΚΝΕ 2010».
Οι ιδιοκτήτες των συμμετεχόντων σκύλων οφείλουν να είναι μέλη του Ο.Κ.Ν.Ε.
Κάθε κυναγωγός έχει δικαίωμα να παρουσιάσει έως 2 σκύλους ανά επίπεδο αγώνων.
Κάθε σκύλος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 2 διαφορετικά επίπεδα αγώνων.
Συγκρίνοντας την βαθμολογία των σκύλων που έρχονται από τους αγώνες Παραρτημάτων και
αυτών που έλαβαν μεμονωμένα μέρος στο Πρωτάθλημα, προκύπτει η τελική κατάταξη σε κάθε
επίπεδο του Πρωταθλήματος Εργασίας ΟΚΝΕ 2010. Βραβεύονται οι 2 πρώτοι σε κάθε επίπεδο
(πρώτος και αναπληρωματικός).
Τα επίπεδα «Πρωταθλήματος Εργασίας ΟΚΝΕ 2010» είναι: ΒΗ, Ε∆Α, ΙΡΟ.
Σύμφωνα με τις εξετάσεις που έχει περάσει, κάθε σκύλος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε έως 2 από
τους παρακάτω αγώνες:
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(Ελπίδα – Hope)

(Υπόσχεση – Promise)

(Πρωταθλητής Εργασίας– LSieger)

