
POINTERMATCHENS REGLER 

1. LAGEN

Till varje lag hör fyra segrarklasshundar. 

2. LOTTNING

Till varje hund i laget lottas numrorna 1-4 (D.F.N.S.), 
förkortningarna gäller respektive land. Numret, som hunden får, 
följer hunden (Dl, Fl ,  NI, S l ,  etc) under hela pointermatchen. 
Även till lagen lottas startnummer 1-4. 

3. MATCHEN

I matchen startar de lag, som i lottningen fick startnummer 1 och 
2. Därefter lag 3 och 4. Således första paret är t.ex. Dl och F l ,  
därefter Sl  och Nl . Sedan D2 och F2 samt S2 och N2, osv., så att 
varje hund har fått delta 3 gånger. Under dagens lopp genomgås 
alltsom allt 24 heat.

4. DOMARKÅREN

Varje land deltar med en domare. Arrangerande landets domare är 
huvuddomare. 

5. BEDÖMNING

Varje släpp är 10 minuter långt, oberoende av vad som händer. 
Efter släppet meddelar varje domare vilkendera hunden i släppet 
var bättre. Den hund, som vinner släppets sök, får 2 poäng. 
Dessutom kan hunden få 1-3,9 poäng för fågelarbete på följande 
sätt: Fåge}tagning ger minst 1 poäng, max 1,9 poäng. Fågelarbete 
utan apport ger minst 2 poäng, max 2,9 poäng. Fullständigt 
fågelarbete ger minst 3 poäng, max 3,9 poäng. Domarnas poäng 
räknas ihop och divideras med 4. 
Hunden bör bestraffas med 2 minuspoäng för följande förseelser: 
efterföljer fågel, stjäl stånd, driver hare, knallapporterar, vägrar 
resa fågel, vägrar apportera- 2 minuspoäng för varje förseelse. 
Om domarnas åsikter går jämnt 2-2 angående vilken hund i 
släppet som är bäst eller om åsikterna går isär beträffande 

förseelse, avgör huvuddomarens åsikt. Domarna kan även, om 
enhälligt beslut uppnås, ge hunden 1 minuspoäng ifall hunden 
grovt stör sitt par, inte håller sig inom angivet sökområde eller har 
övrig oförbestämd förseelse. 

6. LAGTÄVLINGEN

Det lag, vars tre bästa hundar har högsta poäng, vinner. Om 
poängen går jämnt, vinner det lag 

- Vars tre hundar har minst minuspoäng
- Vars hund har högsta poängantal
- Vars hund i finalen får högsta placering
- Lagens bästa hund kan även gå ett finalsläpp mot de andra

lagens bästa hund

7. FINAL

Till fmalen uttas tre hundar som erhållit högsta poäng. Till finalen 
godkänns inte hund som har minuspoäng. Ifall poängen är lika, 
avgörs finalplats på följande sätt: 

A. Vilken av hundarna har vunnit släppet ( om de varit i
samma släpp)

B. Vilken hund har mest släppvinster
C. Vilken hund har mera 3 poängs resultat
D. Vid behov kan även ett ytterligare släpp anordnas

I första finalsläppet startar hundarna 2 och 3, vinnaren av dessa 
möter finalhunden. 

REKOMMENDATIONER 

Arrangerande land anordnar till lagen ett område var tävlande 
hundar vid behov kan träna och bli bekanta med förhållandena en 
dag före tävlingen. Deldomare bör mötas föregående dag och gå 
igenom tävlingsreglema. En kontaktperson bör utses, som har 
kontakt mellan domare och tävlare. 




