Danmarksmesterskab i Freestyle og Heelwork to Music
Afholdelse:
Mesterskabet afholdes samtidig med DKKs øvrige Danmarksmesterskaber ved det årlige arrangement på i
september.
Mesterskabet afholdes i en separat hal uden andre typer konkurrencer. Ringen er udstyret med adskilte ind- og
udgangsområder til hhv. opvarmning og belønning. Der er plads til publikum, og til hundebure til de deltagende
hunde.
Mesterskabet består alene af de 6 officielle klasser; der er ingen uofficielle klasser ved arrangementet.

Kvalifikation:
Kvalifikationsperioden løber mellem 1. august året før, til og med 31. juli i DM-året. Alle godkendte konkurrencer
tæller som kvalifikation til DM. Det er de enkelte konkurrencearrangørers pligt at indsende resultater til DKK.
Alle hunde, der er kvalificeret til at stille op til officielle DKK-konkurrencer, må deltage. Deltagere skal være medlem
af DKK. Alle beståede programmer tæller til DM-kvalifikation.
Hvis man stiller op i en højere klasse inden for kvalifikationsperioden og består klassen, mister man sin kvalifikation
til DM i den klasse, man har forladt.
Hvis man tidligere har vundet DM i klasse 1 eller 2 i en given disciplin (HTM eller Freestyle), kan man ikke stille op i
den klasse igen ved et senere DM.
Hunden får points for placering ud fra følgende tabel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

plads
plads
plads
plads
plads
plads
plads
plads
plads
plads

15 point
12 point
9 point
6 point
3 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point

Pointopgørelsen foretages ud fra hundens 4 bedste resultater i løbet af kvalifikationsperioden.
De 5 hunde, der efter ovenstående opnår højeste sammenlagte antal point i kvalifikationsperioden i hver klasse,
kvalificerer sig til DM-finalen.
I tilfælde af pointlighed kvalificeres den hund, der har den højeste gennemsnitlige placering.
I tilfælde af yderligere pointlighed placeres den hund, der har opnået højeste enkeltstående resultat i klassen ved en
af de tællende konkurrencer.
Man tager ingen point med sig fra kvalifikationen til finalen.

DM-finalens klasser og titler:
DM finaleklasse
HTM1
HTM2
HTM3
FS1
FS2
FS3

Titel, der tildeles vinderen af klassen
DMHTM1(årstal)
DMHTM2(årstal)
DMHTM3(årstal)
DMFS1(årstal)
DMFS2(årstal)
DMFS3(årstal)

Bedømmelse:
DM-finalen afvikles med 3 officielle dommere. Klasserne dømmes efter de aktuelt gældende regler.
I tilfælde af pointlighed i klasserne vinder den hund, der har opnået flest point i ”Udførelse”.
Er der stadig pointlighed, vinder den hund, der har opnået flest point i ”Sværhedsgrad”.
Er der stadig pointlighed, beslutter den på forhånd udpegede førstebedømmer, hvilken hund, der skal placeres
bedst.
De opnåede placeringer giver ikke Q-point.

Tilmelding:
DKK laver efter sidste kvalifikationskonkurrence en liste over kvalificerede samt hvilke, der er på venteliste. Listen
offentliggøres på DKKs hjemmeside. Samtidig informeres deltagerne om, at de er kvalificerede samt frist for
tilmelding og indbetaling af startgebyr.
Startgebyr er den takst, som er fastsat af DKK for en officiel klasse, x 2. Der gives ikke rabat ved tilmelding af flere
hunde. (f.eks. i 2018 officielt startgebyr 190, startgebyr DM: 380,-)
Hvis man kvalificerer sig til DM-finalen, har man pligt til, inden for den givne tidsfrist, at tilmelde sig på Hundeweb.
Hvis man ikke tilmelder sig inden tidsfristen, vil pladsen gå til den næste på listen.
Ved færre end 3 tilmeldte hunde i en given klasse, bortfalder DM titlen fra klassen (vinderen får således ikke en titel,
der kan registreres på hundeweb).

