Reglement aanvalsman N.V.D.V.vzw
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Kennis hebben van het sportreglement van het N. V.D.V. vzw.
Aanvalsman stelt sportiviteit en objectiviteit voorop.
Geen alcoholhoudende dranken nuttigen voor en tijdens het evenement.
De aanvalsman zal zich aanbieden met eigen materiaal, hetzij van zichzelf of zijn club. Dit
betreffende zijn bijtpak en latten. Andere attributen dewelke de proef vereisen zullen
aangeboden worden door de organiserende club.
Kostuum dient volledig in jute te zijn ( zowel beide armen als beide benen jute), met name
een Belgisch ring kostuum. Of volledig synthetisch, met name een frans/ mondio kostuum.
Kostuum dient in goede orde, ordelijke staat te zijn. Voldoende beschermend voor de
aanvalsman.
De aanvalsman zal steeds een presenterende houding aannemen ( basishouding). Hetzij arm
voor en been voor.
Bij het opzoeken zal de aanvalsman steeds de basishouding aannemen. Deze houding moet
aangenomen te worden alvorens de hond het bevel krijgt tot zoeken. Tenzij de aard van de
proef dit niet toelaat.
Bij pijn of kwetsuren tijdens een beet, zal de aanvalsman ROOD roepen.
Werken met latten en of attributen moet gebeuren zoveel mogelijk op de flanken en/ of rug
van de hond, niet in de halsstreek of op de kop van de hond.
De aanvalsman moet stoppen met werken na bevel tot lossen van de begeleider. Bij vlucht,
ter plaatse blijven staan en stoppen met werken. Onderbroken aanval, stoppen met werken
op bevel van de begeleider.
De aanpak bij de verdediging moet duidelijk zijn en minimum drie seconden aangehouden
worden. Wanneer de hond inbijt begint de aanvalsman onmiddellijk te werken. Wanneer de
hond niet inbijt moet de aanvalsman drie seconden blijven vasthouden. De aanpak moet
gebeuren zowel met arm als been ( voorwaartse beweging met been aan kant van de hond).
Onvrijwillig vallen tijdens de beet zal steeds in voordeel van de hond beoordeeld worden.
Eveneens wanneer tijdens de beet de aanvalsman een onvrijwillige handeling uitvoert
dewelke de hond zou kunnen benadelen. Dit zal door de aanvalsman onmiddellijk na de
oefening gemeld worden aan de keurder en de deelnemer. Bijvoorbeeld op poot trappen,
geen puntenaftrek indien de hond lost.
Het moedwillig afhouden van de hond met behulp van een voorwerp/ toestel (vb. stoel,
tonnen, …) zijn niet toegelaten. Dreiging is wel toegestaan. Ontwijken door schijnbewegingen
of snelle bewegingen tot doel de hond ingang te laten missen is ook niet toegestaan.
De aanvalsman moet tijdens de beet de hond steeds in de richting van de aanval of de
begeleider te plaatsen.
Gebruik van water door de aanvalsman, hetzij tuinslang, sproeier, enzovoort mag enkel op
het aangezicht of de kop van de hond voor het inbijten. Speciale aandacht voor het
afhouden en/ of ontwijken.
Bij gebruik van het schot tijdens de beet zal er in een andere richting dan de hond worden
gevuurd. Gebruik van 9 millimeter is enkele toegestaan bij categorie P1.

