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Aanval
De aanval bij de P 1 moet volledig los gebeuren (zonder halsband,…). De begeleider en de hond
nemen plaats achter een gemerkt punt of een lijn, max. één meter achter deze lijn. De keurder
vraagt aan de begeleider of hij klaar is. Vanaf dit ogenblik mag er geen teken, moedwillige
aanraking, lichaamssignaal of stemcorrectie naar de hond toe gegeven worden behalve het bevel
om te sturen en het bevel om te lossen en dit telkens op teken van de keurder. De duurtijd van de
beet wordt bepaald door de keurder. Als de hond niet de hindernis neemt, op de meest logische
weg, gaan er 30 strafpunten af (punten van de aarzeling inbegrepen). Op teken van de keurder
laat de begeleider de hond lossen en dient deze tot bij hem terug te komen. Bij het bevel om te
lossen dient de aanvalsman te stoppen met bewegen. Als de hond de aanval staakt en naar de
begeleider terugkeert (terug over vertreklijn) zonder bevel, zijn de behaalde punten nul. Er mogen
door de begeleider geen hulpmiddelen gebruikt worden tijdens de oefening.

Beoordeling
Maximum te behalen punten 60

- 60 punten:

- 30 punten:
- 20 punten:
- 10 punten:

- 5 punten:
- 3 punten:

a) niet inbijten, volgt richtlijnen niet.
b) begeleider over de vertreklijn tijdens de aanval.
c) hond keert terug over de vertreklijn voor bevel.
d) hond lost niet na het derde bevel.
e) gebruik hulpmiddelen of begeleider stuurt de hond te vroeg.
f) Moedwillige aanraking.
g) hond neemt niet de hindernis tijdens de aanval op de logische weg
h) lost tijdens het bijten en bijt niet meer.
i) hond vertrekt voor bevel tot aanvallen.
j) per bijbevel na klaarzetten van de hond voordat de hond
opgestuurd werd (stemcorrectie, lichaamssignaal of teken).
k) bij duidelijke aarzeling.
l) lost tijdens het bijten en bijt onmiddellijk terug (per keer) .
m) hond keert niet onmiddellijk naar de begeleider terug of
begeleider geeft bevelen.
n) hond bijt na na bevel tot lossen (per keer).
o) hond doet behoefte (per keer).
p) hond verpakt tijdens bijten (éénmalig).
q) per extra bevel om te lossen (max. 3 bevelen tellend van het eerste bevel).
r) bijbevelen (lichaamsteken of stem) tijdens opsturen van de hond

