LKF PAKLAUSĪBAS RALLIJA (RALLY OBEDIENCE) SACENSĪBU
NOLIKUMS
Paklausības rallijs ir demokrātisks sporta veids, kurā suns ar saimnieku brīvā,
pozitīvā gaisotnē ar prieku izpilda trasē izvietoto zīmju uzdevumus.
1. Paklausības rallija pārbaužu mērķis.
Paklausības rallija (turpmāk tekstā Rallijs) apmācības mērķis ir iemācīt sunim
paklausību un labu uzvedību, kā arī veicināt suņa vadāmību dažādās ikdienas situācijās,
bet īpašniekam/hendleram – apgūt prasmes pareizi, saprātīgi kontaktēties un pozitīvi
komunicēt ar suni, tādējādi kontrolējot suņa uzvedību. Rallja apmācībā īpaša uzmanība
tiek pievērsta suņa un hendlera savstarpējam kontaktam, kā arī suņa vēlmei klausīt
komandām ne tikai esot pie pavadas, bet arī bez tās.
Rallija trasē suni drīkst vadīt ar žestu palīdzību, uzmundrināt ar balsi, slavēt. Nedrīkst
sunim pieskarties, bīdīt un koriģēt ar ķerneņa palīdzību.
Rallija pārbaužu mērķis ir izvērtēt apmācības rezultātus, tas ir, hendlera un suņa kopīgi
paveikto. Pārbaužu mērķis ir arī vēlme iegūt papildus zināšanas par suņu spēju ielāgot
jauno un uzlabot suņa socializāciju, izmantojot dotās apmācības iespējas. Kā papildus
mērķis izvirzīta veselīgas, sportiskas noskaņas radīšana un dzīvniekiem draudzīga
hobija popularizēšana.
2. Rallija pārbaužu organizācija.
2.1. Rallija sacensības Latvijā organizē Latvijas Kinoloģiskā Federācija (turpmāk tekstā
LKF) vai LKF biedri – klubi.
2.2. Rallija sacensības tiek rīkotas pēc LKF Mācību komisijas apstiprinātā grafika un
saskaņā ar šo nolikumu, kā arī LKF nolikumu par sporta pasākumu organizāciju.
2.3. Sacensības var tikt organizētas suņu izstādes ietvaros vai atsevišķi no tās.
2.4. Reģistrēšanās sacensībām notiek saskaņā ar LKF apstiprinātajiem nolikumiem par
eksāmenu un sacensību organizāciju. Sacensībām tiek noteikta dalības maksa. Dalības
maksa tiek atgriezta, ja:
* sacensības tiek atceltas,
* suns ir saslimis vai miris (abos gadījumos jāiesniedz veterinārārsta izziņu),
* kucei sākusies meklēšanās (sk. p. 3.4),
* ja sacensībām reģistrētais suns nevar piedalīties pēdējo divu augstāk minēto iemeslu
dēļ, tad viņu sacensībās var nomainīt pret citu suni; tādā gadījumā dalības maksa netiek
atgriezta;
* ja uz sacensībām reģistrējušies pārāk daudz dalībnieku, bet dalībnieku skaits ir
ierobežots, tad tiem, kuri reģistrējušies pēdējie, tiek atgriezta dalības maksa.
3. Dalībnieki.
3.1. Tiesības piedalīties Rallija pārbaudēs ir suņiem, kuri sasnieguši 10 mēnešu vecumu
un ir reģistrēti LKF vai kādā citā FCI atzītā organizācijā. Sunim ir jābūt vakcinētam
atbilstoši Latvijas Republikas veterinārajām prasībām.
3.2. Suns sacensībās ar vienu hendleri var piedalīties tikai vienā sacensību klasē.
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3.3. Sunim, kurš piedalās sacensībās, kas notiek suņu izstādes ietvaros, nav obligāti
jāpiedalās izstādē.
3.4. Pārbaudēs nedrīkst piedalīties:
*slimi vai suņi, kuriem ir neatbilstoša kondīcija (sunim ir redzamas infekcijas slimības
pazīmes, cērmes vai citi parazīti, suns ir akls, kurls u.c.);
*kuces, kuru grūsnība pārsniedz 30 dienas vai barojošas kuces;
*suņi, kuri ir nomierinošu, hormonālu vai citu preparātu ietekmē, kas var iespaidot
sacensību rezultātus;
* neidentificēti un nereģistrēti suņi, ja suns pieder Latvijas Republikas iedzīvotājam;
* suņi, kuri ir izteikti agresīvi pret cilvēkiem vai citiem suņiem.
4. Tiesneši.
Rallija sacensības var tiesāt Nacionālās vai Starptautiskās kategorijas tiesneši, saskaņā
ar nolikumu „Par tiesnešiem”. Ja suņu paklausības novērtēšanā iesaistīti vairāki
tiesneši, tad vienu no viņiem nozīmē par galveno tiesnesi, kurš vērtē augstākā klasē
startējošos suņus.
Gadījumā, ja sacensībām reģistrēts tik liels suņu skaits, ka nepieciešami vairāki tiesneši,
tad par pārbaudījumu norises kārtību vai klašu novērtējumu viņi savstarpēji vienojas. Ja
vienu klasi tiesā vairāki tiesneši, tad kopējo iespaidu novērtē visi un viņu kopējā
vērtējuma vidējais skaitlis tiek pieskaitīts galīgajam vērtējumam.
5. Sacensību organizators.
Sacensību organizators ir persona ar labām organizatoriskajām spējām, kas teicami
pārzina Rallija sacensību noteikumus un nolikumu.
6. Rallija sacensību dokumentācija un aprīkojums.
Organizatoram ir jānodrošina sacensību norises vietā sekojoša dokumentācija un
aprīkojums:
* iepriekš aizpildītas vērtējuma veidlapas katram sunim;
* tīras vērtējuma veidlapas rezervei;
* sacensību protokols;
* neaizpildītas sportistu kvalifikācijas grāmatiņas;
* Rallija zīmes ar atbilstošiem statīviem;
* konusi serpentīna un spirāles veidošanai (ne zemāki par 10 cm);
* šķērslis (1 m platumā, kura augstums regulējams ik pa 10 cm);
* Rallija sacensību vispārējie noteikumi un nolikums, kam jābūt pieejamiem sacensību
norises vietā visiem interesentiem.
7. Sacensību rezultāti.
7.1. Rezultātu pārbaude.
Organizators (vai sekretārs) pārbauda tiesnešu vērtējumu apkopoto rezultātus, kā arī
sacensību protokolā ierakstītos rezultātus, to pareizību, katra suņa vērtējumu veidlapas,
sportistu kvalifikācijas grāmatiņas un nodod tās tiesnesim. Tiesnesis ar parakstu
apstiprina rezultātu pareizību vērtējumu veidlapās, sportistu kvalifikācijas grāmatiņās
un sacensību protokolā.
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7.2. Atskaite.
Sacensību organizators nedēļas laikā pēc sacensību norises nosūta LKF birojam
tiesneša parakstītu sacensību protokolu.
8. Sacensību klases, rezultāti, apbalvojumi.
8.1. Sacensību klases.
Organizators ir tiesīgs papildus rīkot neoficiālas klases:
1. RO-0 (Kucēni) – 15 zīmes.
2. Bērnu RO klase = 15 zīmes.
RO-1 (Iesācēji) – 15 zīmes;
RO-2 (Atklātā) – 17 zīmes;
RO-3 (Uzvarētāji) – 19 zīmes. Daļa no vingrinājumiem varētu būt no labās puses. 2
reizes trases laikā tiek mainīta puse
RO-4 (Meistari) – 21 zīme. Pusei no vingrinājumiem jābūt no labās puses. 4 reizes
trases laikā tiek mainīta puse.
Neoficiālās klases:
Kucēnu klase = RO-0
Startē kucēni līdz 12 mēnešiem.
Bērnu klase – startē bērni ne vecāki par 16 gadiem.
Abās klasēs drīkst izmantot kārumus bez ierobežojuma.
Oficiālās klases:
1. Iesācēju klase = RO-1
Startē suņi no 10 mēnešiem. Kārumu var izmantot tikai „Halt” („Stop”) zīmēs. Pēc
četru novērtējumu „teicami” ieguves sunim jāpāriet uz nākamo klasi.
2. Atklātā klase = RO-2
Startē suņi, kuri jau ieguvuši vismaz vienu novērtējumu „teicami” RO-1 klasē.
Pēc četru novērtējumu „teicami” ieguves sunim jāpāriet uz nākamo klasi.
3. Čempionu klase = RO-3
Startē suņi, kuri ir jau ieguvuši vismaz vienu novērtējumu „teicami” RO-2 klasē. Pēc
četru novērtējumu „teicami” ieguves sunim jāpāriet uz nākamo klasi.
4. Meistaru klase = RO-4
Startē suņi, kuri ir jau ieguvuši vismaz vienu novērtējumu „teicami” RO-3 klasē.
Ja suns kādā klasē ir saņēmis novērtējumu „teicami”, viņš var turpināt
sacensties šajā klasē. Suns nevar turpināt piedalīties sacensībās tajā pašā klasē, ja
saņēmis šajā klasē 4 novērtējumus „teicami”, izņēmums ir RO-4 klase.
Ja suns kaut reizi piedalījies sacensībās augstākā klasē, tad ar to pašu hendleri
viņš vairs nevar piedalīties sacensībās zemākā klasē par šo.
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8.2. Rezultāti
Iesācēju klase RO-1, kā arī Kucēnu/debitantu klase RO-0 un Bērnu klase.
Ja iegūti 180 - 162 punkti (90% vai vairāk) - vērtējums „teicami”
Ja iegūti 161 – 144 punkti (80% - 89%) - vērtējums „ļoti labi”
Ja iegūti 143 – 126 punkti (70%-79%) - vērtējums „labi”
Atklātā klase RO-2
Ja iegūti 200 - 180 punkti (90% vai vairāk) - vērtējums „teicami”
Ja iegūti 179 – 160 punkti (80% - 89%) - vērtējums „ļoti labi”
Ja iegūti 159 – 140 punkti (70% - 79%) - vērtējums „labi”
Čempionu klase RO-3
Ja iegūti 220 - 198 punkti (90% vai vairāk) - vērtējums „teicami”
Ja iegūti 197 – 176 punkti (80% – 89%) - vērtējums „ļoti labi”
Ja iegūti 175– 154 punkti (70% - 79%) - vērtējums „labi”
Meistaru klase RO-4
Ja iegūti 240 - 216 punkti (90% vai vairāk) - vērtējums „teicami”
Ja iegūti 215 – 192 punkti (80% - 89%) - vērtējums „ļoti labi”
Ja iegūti 191– 168 punkti (70% - 79%) - vērtējums „labi”
8.3. Pāriešana uz nākošo klasi:
90% min 1 reizi, max 4
9. Vingrinājumu izpildījums un to vērtēšana.
Trases veikšanas vispārējie noteikumi.
Pirms iepazīšanās ar trasi, tiesnesis izskaidro zīmes un demonstrē, kā trasi
jāiziet. Trases iepazīšanas laikā tiesnesis nepieciešamības gadījumā atbildēs uz
dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.
9.1. Vingrinājumu izpildījums.
9.1.1. Pāris uzsāk trasi no zīmes „STARTS” tikai pēc tiesneša atļaujas.
9.1.2. Trase beidzas ar zīmi „FINIŠS”, kuru jāšķērso neapstājoties.
9.1.3. Trase tiek veikta normālā tempā, izņemot stacijas, kurās ir norādīts cits kustības
ātruma temps.
9.1.4. Pārim ir tiesības visas trases gaitā 2 reizes atkārtot kādu no uzdevumiem, kas nav
ticis izpildīts, obligāti par atkārtošanu brīdinot tiesnesi. Izņēmums – šķēršļa pārvarēšana
– šajā uzdevumā atkārtojums nav iespējams.
9.1.5. RO-1, RO-2 klasēs zīmes atrodas labajā pusē no hendlera. RO-3, RO-4 klasēs –
atkarībā no trases uzdevumu prasībām, labajā vai kreisajā pusē.
Izņēmumi:
 zīmes ar kustības virziena maiņu – pirms pāra;
 zīmes „SPIRĀLE” un „SERPENTĪNS” – atkarībā no ieejas virziena var būt
novietotas gan labajā vai kreisajā pusē, gan tieši pie pirmā konusa;
 zīme „SOLIS PA LABI” – aiz pāra.
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9.1.6. Vingrinājums tiek izpildīts zīmes tuvumā: ne tuvāk kā 50 cm un ne tālāk kā 2
suņu korpusus pirms zīmes. Zīmes iedomātās līnijas šķērsošanas gadījumā vinginājums
netiek ieskaitīts. Zīmes un konusa aizskaršana tiek sodīta. Ja zīme tiek apgāzta vai
iznīcināta, pāris tiek diskvalificēts.
9.1.7. RO-1 klasē (kā arī neoficiālajās klasēs) tiek atļauts trasi veikt sunim atrodoties
pie pavadas.
9.1.8. Žestus drīkst dot gan ar vienu, gan abām rokām. Kombinētu komandu došanas
gadījumos žests drīkst būt īss un tas nedrīkst pārsniegt balss komandas garumu.
9.1.9. Zīmēs „PAŅEMT SUNI FRONTĀLĀ POZĪCIJĀ” RO-1 klasē (kā arī
neoficiālajās klasēs) tiek atļauts 1 solis atpakaļ kā palīdzība sunim ieņemt pozīciju.
9.2. Vērtējuma punkti
Par trases izpildi tiesnesis var piešķirt sekojošu punktus : 0; 5; 7; 9; 10.
Punktu summu katrā klasē veido maksimāli 10 punkti par vingrinājumu un par
trases „STARTS” un „FINIŠS” zīmju šķērsošanu, kā arī par pāra sadarbības kopējo
iespaidu.
Visu oficiālo sacensību rezultāti tiek ierakstīti sportista kvalifikācijas grāmatiņā.
Pāris, kas ieguvis lielāko punktu skaitu, ir uzvarētājs. Gadījumā, ja diviem vai
vairākiem pāriem ir vienāds sacensību punktu skaits, tad tiek salīdzināts trases
veikšanas ātrums. Ja arī šajā gadījumā punktu summa un laiks ir vienādi, tad tiesnesis
pieņem lēmumu par vietu sadali.
9.3. Galvenās kļūdas.
Vērtējums tiek samazināts par 1, 3, 5 punktiem atkarībā no kļūdas pakāpes un RO
klases:
 aizskar vai apgāž zīmi/konusu;
 blakus iešana nav paralēla;
 nekorekta pāra atrašanās vieta attiecībā pret zīmi;
 palēnināts vai paātrināts temps vietās, kur tas nav paredzēts;
 neprecīza uzdevuma izpilde;
 slikts pāra komandas darbs;
 nostiepta pavada;
 pārāk skaļas komandas;
 riešana vai smilkstēšana trasē un vingrinājumu izpildes laikā;
 kontroles trūkums;
 atkārtota vingrinājuma izpilde;
 suns aizskar barjeru (vai apgāž šķērskoku) vai atbalstās pret šķērsli.
10 punkti tiek noņemti, ja:
 hendlers aiztiek suni;
 izlaist no rokām pavadu vai izmest no rokām kārumus, kā arī, ja vingrinājuma
izpildes laikā pavadu noliek uz zemes;
 hendlers aiztiek barjeru, pārbīda konusus, zīmes;
 nepareizs vingrinājuma izpildījums;
 suns aiztiek lamatas vairāk par vienu reizi;
 suns izturības vingrinājuma laikā maina savu pozīciju;
 suns apgāž barjeru.
Pāra diskvalifikācija:
 suns aizmūk no laukuma vai no izturības vingrinājuma;
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pāris uzsāk darbu trasē bez tiesneša atļaujas;
nepārtraukti nostiepta pavada;
ilgstošs (vairāk par pusi no trases garuma) kontroles trūkums;
rupja izturēšanās pret suni;
suns trasē nokārto dabiskās vajadzības.

Kļūdas, kas tiek ņemtas vērā, vērtējot kopējo iespaidu:
 entuziasma trūkums, nevēlēšanās sadarboties;
 ilgstoša riešana vai smilkstēšana trases veikšanas laikā un vingrinājumu izpildes
laikā;
 kontroles trūkums.
9.4. Blakus iešana
Blakus iešana tiek vērtēta visas trases garumā. Īpaša uzmanība blakus iešanai
tiek pievērsta tādu zīmju izpildes laikā kā „SPIRĀLE”, „SERPENĪNS”, dažādi kustības
ātrumi, soļi atpakaļ, soļi uz priekšu un soļi sānis.
Hendleram un sunim pirms starta ir ātri jāieņem pamata pozīcija un jābūt
gataviem atļaujai uzsākt trasi.
Hendleram trasē starp zīmēm ir jāiet normālā tempā, izņemot pēc zīmēm
„ĀTRS TEMPS” vai „LĒNS TEMPS”. Vingrinājumu (piem., zīmes „SPIRĀLE”,
„SERPENTĪNS”) izpilde pēc zīmēm „ĀTRS TEMPS” vai „LĒNS TEMPS” jāveic
normālā tempā, pēc vingrinājuma izpildes jāturpina trasi iepriekšējā kustības tempā.
Hendleram jākustas dabiski vingrinājumu izpildes laikā.
Sunim ir aktīvi jāseko hendleram. Suns atrodas hendlera labajā vai kreisajā pusē
(atkarībā no zīmes prasībām). Suņa pozīcijai jābūt paralēlai hendleram un suņa plecam
jāatrodas pie hendlera kājas.
Nepārliecināts vai nevienmērīgs solis, ātruma palēnināšana vai paātrināšana,
nedabiskas, pārspīlētas kustības tiek uzskatītas par kļūdu. Kontakta trūkums un papildu
komandas tiek vērtētas kā kļūdas.
Ja suns nekustās paralēli vai ieņemot fiksācijas pozīciju neatrodas paralēli
hendleram, tas tiek vērtēts kā kļūda.
Ja suns blakus iešanas laikā atbalsās („guļās”) pret hendlera kāju un traucē viņa
kustību, tiesnesis to vērtē kā kļūdu.
Pagriezieni pa labi/pa kreisi jāizpilda precīzi 90˚ leņķī. Tempa samazināšana
pirms vai pēc pagrieziena, vai tā izpildīšanas laikā tiek uzskatīta par kļūdu.
Vingrinājumu izpildē, kur hendleram ir jāapiet apkārt sunim, attālumam starp
suni un hendleru jābūt ne lielākam kā 50 cm.

10. Tituli
“Latvijas Rally Obedience Čempions” (LV RO CH)
Sunim piešķir titulu LV RO CH, ja viņš ieguvis trīs vērtējumus „teicami” RO-4 pie
vismaz diviem dažādiem tiesnešiem un vismaz vienu eksterjera vērtējumu “ļoti labi”
izstādē. Sunim, kura īpašnieks ir nerezidents, LV RO CH titulu piešķir, ja viņš ir savas
valsts RO CH un saņēmis vienu novērtējumu „teicami” Meistaru klasē RO-4 Latvijā
Tiek piešķirts sertifikāts.
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11. Sacensību laukums.
Sacensību laukumam ir jābūt min. 10x20 metrus lielam. Laukumam jābūt skaidri
norobežotam tādā veidā, lai netraucētu sunim to patstāvīgi atstāt. Laukuma segumam
jābūt pietiekami līdzenam (smiltis, zema zāle utt.), lai suņi un hendleri bez pūlēm
varētu pārvietoties. Sacensību tiesnesim jānovērtē laukuma atbilstība prasībām.
12.Sacensību norise un citi obligātie nosacījumi.
12.1. Sacensību un pārbaudījumu sākums.
Dalībnieku pārim (hendlers + suns) sacensības sākas no brīža, kad hendlers pieteicies
sacensību organizatoram.
Vērtēšana sākas no brīža, kad dalībnieku pāris iegājis laukumā.
Pārbaudījums sākas, kad pēc tiesneša signāla hendlers nostājies starta pozīcijā un
tiesnesis dod atļauju uzsākt pārbaudījuma izpildi.
12.2. Citi obligātie nosacījumi.
Ja pārbaudījuma nosacījumos nav noteikts citādi, tad pārbaudījums sākas sunim
atrodoties pamatpozā, tas ir - sunim sēžot līdzās hendleram pie kreisās kājas.
Ja suns pārbaudījuma laikā laukumā nokārto savas dabiskās vajadzības, viņš tiek
diskvalificēts.
Pārbaudījuma laikā hendlers nedrīkst aiztikt vai glaudīt suni, bet drīkst izmantot
vārdiskās uzslavas.
Pārbaudījuma izpildes laikā sunim ap kaklu var būt aplikta tikai gluda kakla siksna vai
ķēdīte. Iesācēju un neoficiālajās klasēs suns drīkst iet pie pavadas. Pavadai jābūt
nokarenai, suni nedrīkst ar to koriģēt.
Ja sacensības notiek kopā ar suņu izstādi, tad jāņem vērā, ka suņi, kas piedalās
sacensībās, var būt reģistrēti vērtējumam eksterjera ringos. Izstādē iesaistīto suņu
dalības secību sacensībās iepriekš jāsaskaņo ar tiesnesi.
12.3. Pārbaudījuma pārtraukšana un diskvalifikācija.
Tiesnesis var pārtraukt acīmredzami sacensībām nesagatavota suņa pārbaudījuma
izpildi. Par pamatu pārbaudījuma izpildes pārtraukumam var būt arī, piemēram, suņa
savainošanās, neciešama riešana vai kaukšana, hendlera nespēja kontrolēt suni vai
acīmredzama suņa nevēlēšanās izpildīt pārbaudījumu. Tiesnesis ir tiesīgs aizliegt sunim
turpināt sacensības, ja suns nav tām fiziski gatavs, kā arī, ja tas traucē citu sacensību
dalībnieku uzstāšanos nepārtraukti rejot vai kaucot. Tiesnesis pirmo reizi izsaka
aizrādījumu, bet par atkārtotu traucēšanu diskvalificē.
Ja tiesnesis izraida suni no sacensībām (diskvalificē), tad suns zaudē visus iepriekš par
pārbaudījuma izpildi nopelnītos punktus.
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12.4. Uzvedība ringā.
Hendleram jāseko organizatora un tiesneša norādījumiem un visu sacensību norises
laiku pieklājīgi jāuzvedas. Ja, atrodoties sacensību norises vietā, kāda persona izturas
nepiedienīgi, piemēram, lieto alkoholiskos dzērienus, kritizē tiesnesi, soda savu vai
svešu suni vai demosntrē citu nepiedienīgu rīcību, tad tiesnesis izsaka vainīgajai
personai brīdinājumu. Ja tas ir sacensību dalībnieks, tiesnesis viņu izraida no
sacensībām. Diskvalificētais dalībnieks zaudē visus iegūtos punktus. Tiesnesis par
dalībnieka diskvalifikāciju ziņo organizatoram, kurš, savukārt, ziņo par to LKF Mācību
komisijai un var ierosināt aizliegt šai personai uz laiku piedalīties visu veidu sacensībās,
ko rīko LKF vai LKF biedri. LKF biedrs - sacensību organizators var aizliegt šai
personai piedalīties viņa organizētajās sacensībās uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.
12.5. Hendlera pienākumi.
Hendlera pienākumi stājas spēkā no brīža, kad sacensību dalībnieks ienāk sacensību
norises telpā vai laukumā, un beidzas pēc apbalvošanas ceremonijas. Hendleram jābūt
pienācīgi ģērbtam un pieklājīgi jāuzvedas.
Sacensību laukuma iekārtošanas laikā hendlers nedrīkst ieiet tajā ar suni, izņemot
gadījumus, kad to atļauj tiesnesis.
Hendleram jāievēro sacensību noteikumi, tiesneša un organizatora norādījumi.
Tiesnesis ir tiesīgs diskvalificēt hendleru jebkurā laikā, ja tas neievēro sacensību
noteikumus vai nepiedienīgi uzvedas. Tiesneša lēmums ir galējs un neviens sacensību
dalībnieks nevar to apstrīdēt.
Aizliegts sodīt suņus. Par iespējamiem zaudējumiem, ko suns varētu radīt sacensību
laikā, ir atbildīgs hendlers. Kucēnu/debitantu klasē kārumus drīkst izmantot visas trases
garumā. Iesācēju klasē – tikai „stop” punktos. Augstākajās klasēs (Atklātajā, Uzvarētāju
un Meistaru) kārumus un rotaļlietas (bumbas u.c.) ringā ienest un izmantot aizliegts.
Tīša suņa aizskaršana pārbaudījuma izpildes laikā var būt par pamatu pārbaudījuma
neieskaitīšanai.
Pārbaudījuma izpildes laikā hendlers nedrīkst aiztikt vai glaudīt suni, bet drīkst un ir
vēlams suni uzmundrināt un motivet vārdiski. Hendlers pārbaudījuma izpildes laikā
nedrīkst izmantot ārpus laukuma esošo cilvēku palīdzību.
Sacensību dalībniekam vai grupas vadītājam visi jautājumi, kas skar sacensību norises
gaitu un noteikumus, ir jāpārspriež pirms sacensību sākuma.
12.6. Suņa uzvedība / diskvalifikācija.
Jebkurš suns, kas pārbaudījumu laikā vai pēc pārbaudījumu beigām uzbrūk vai cenšas
uzbrukt cilvēkiem vai citiem suņiem, tiek nekavējoties diskvalificēts. Diskvalificētais
suns zaudē visus nopelnītos punktus (arī tad, ja pabeidzis pārbaudījumus). Ja
sacensības notiek vairākas dienas, tad diskvalifikācija attiecas uz visām sacensību
dienām.
Augstāk minēto gadījumu fiksē sportista kvalifikācijas grāmatiņā un sacensību
protokolā, ko nosūta uz LKF un klubam, kurā ir reģistrēts diskvalificētais suns.
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13. Nesankcionēta iejaukšanās sacensībās.
Ja nepamatota iejaukšanās varēja ietekmēt pārbaudījuma rezultātu RO-1, RO-2 un
neoficiālajās klasēs strādājošam sunim, tad viņam tiek dota iespēja atkārtot
pārbaudījumu. RO-3 un RO-4 klasēs atkārtota iespēja tiek dota pēc tiesneša lēmuma, ja
nepamatotā iejaukšanās ir bijusi ievērojama.
14. Strīdi un sūdzības.
Strīdu vai sūdzību gadījumā sacensību organizatoram jāiesniedz rakstisks protests.
Ja sacensību gaitā rodas situācijas, kas liecina, ka tiesnesis pārkāpis noteikumus, var
iesniegt protestu rakstiskā veidā LKF Mācību komisijai. Šajā gadījumā iesniegumu
paraksta ne tikai iesniedzējs, bet vēl divi liecinieki. Protests jāiesniedz ne vēlāk kā
nākamajā darba dienā pēc sacensībām.
15. Izmaiņas RO nolikumā.
15.1. Izmaiņas RO nolikumā var veikt LKF Mācību komisija saskaņojot ar LKF
Prezidiju.
15.2. Sacensības notiek saskaņā ar LKF pieņemtajiem un dotajā brīdī spēkā esošajiem
RO sacensību noteikumiem un tiesāšanas norādījumiem.
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