CombiSport Reglement
Toestellen
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DE TOESTELLEN
Alle behendigheidstoestellen, die worden gebruikt voor wedstrijden, die onder de reglementen van
de FHN vallen, moeten gemaakt zijn volgens de maatvoering van de FHN. Hiervoor mogen alle
beschikbare materialen gebruikt worden, zoals hout, ijzer, kunststof etc.
De afgebeelde modellen mogen een afwijkende uitvoering hebben. De opgegeven basismaten
moeten wel toegepast worden. Vooral de staanders van de hoogtesprongen waartussen de
leggers o.i.d. komen, moeten de voorgeschreven maat hebben. De leggers van de hoogtesprongen moeten afwerpbaar zijn.
Een belangrijke voorwaarde is, dat de toestellen geen uitstekende en/of scherpe delen mogen
hebben. Toestellen met gekoppelde delen (bijv. de schutting) mogen tussen deze delen geen
ruimte (spleten) hebben. Kortom, de toestellen mogen geen gevaar voor de hond en geleider
opleveren.
Bij de beschrijving van elk toestel is tevens het symbool gegeven dat wordt gebruikt voor
parcourstekeningen. De aangegeven symbolen kunnen op de parcoursschetsen, die de official bij
een wedstrijd gebruikt, enigszins afwijken van de in deze reglementen getoonde symbolen.

De hoogtesprong:
Symbool:
Bij gebruik als
Start/Finish
De staanders, waartussen de afwerpbare leggers o.i.d. komen, moeten tussen de 120/130 cm
hoog zijn.
De leggers mogen ronde, zes- of achtkantige stokken of latten zijn, met een diameter van 2 tot 4
cm.
De lengte van de leggers mag tussen de 120 en 150 cm zijn.
De leggers moeten op de volgende hoogtes gelegd kunnen worden: 20, 30, 40 en 55 cm.
Voor de leggers mag alleen hout of kunststof worden gebruikt.
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De band:
Symbool:
Tussen een raamwerk van 160 tot 180 cm hoog en 140 tot 150 cm breed wordt een hoepel of band
via haken aan kettingen aan het raamwerk gehangen.
Het is aan te raden om de hoepel of band op drie punten te bevestigen, waarvan twee aan de
bovenkant. Om de hoepel of band aan te spannen kan men een wartel of een bandspanner
gebruiken.
Door de hoepel of band d.m.v. haken aan kettingen te hangen is de hoogte in te stellen. Het hart
van de band moet op de hoogtes 55 en 80 cm gesteld kunnen worden. Onafhankelijk hiervan moet
het ook mogelijk zijn de onderkant van de binnenkant van de band op 20 en op 40 cm te kunnen
hangen.
De velgopening van de band moet rondom dicht zijn.
De diameter van de band moet liggen tussen de 38 en 60 cm; het meest gebruikelijke is 45 cm.
Aan het raamwerk komen "voeten", die zo gemaakt moeten zijn dat de gehele constructie zeer
stevig staat. Een kantelbare uitvoering behoort ook tot de mogelijkheden. Het kantelbare frame, dat
ook in hoogte verstelbaar moet zijn om alle gewenste hoogtes te kunnen toepassen, moet in een
vast frame van 160 tot 180 cm hoog kantelen. Er mogen geen openingen zitten tussen het
kantelbare frame en het vaste frame, die gevaar kunnen opleveren voor de hond.

De breedtesprong:
Symbool:
Dit toestel bestaat uit twee (tot 60 cm) of meerdere (vanaf 60 cm) schuin oplopende delen vanaf 15
tot 25 cm hoogte. Voor de Debutanten en Veteranen klein is de maximale hoogte van de delen 20
cm.
Het eerste en laagste deel is 120 cm lang en 12 tot 15 cm breed. De andere delen zijn zoveel
groter dat zij ruim op en over elkaar heen passen.
Bij dit toestel moeten op de hoeken markeerpalen geplaatst worden. De lengte van deze palen
moet 120-150 cm zijn.

De tunnel:

Dit toestel heeft een diameter van 60 cm en is minimaal 4 meter lang.
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De raakvlaktoestellen:
Algemeen:
Voor alle raakvlaktoestellen moet het loopoppervlak slipvrij zijn (ook met zware regenval).
De raakvlakken dienen in een duidelijke contrastkleur t.o.v. de rest van het toestel geschilderd te
zijn, doorlopend op de zijkanten van het toestel.
Om de 15 à 20 cm moeten er antisliplatjes op het loopvlak bevestigd worden.
Aan beide zijden van de raakvlakscheidslijn worden op gelijke afstand de eerste antisliplatjes
geplaatst. Hoever deze uit elkaar geplaatst worden, hangt af van de gekozen maat. Let erop, dat
de raakvlakscheidslijn precies in het midden is. Daarna kunnen de overige antisliplatjes over het
loopvlak verdeeld worden.
Op de scheidslijn van het raakvlak mag geen antisliplatje komen.
Het beste is om de afstand van deze latjes op 15 cm te houden i.v.m. de kleine honden.

De schutting:
Symbool:
Bestaat uit twee delen, elk met een lengte van 260 tot 275 cm en 90 tot 115 cm breed.
Wil men deze twee delen een trapeziummodel geven, dan moet het bovenste punt 90 cm en de
voet 115 cm breed zijn.
De beide delen worden boven d.m.v. een scharnier verbonden. De hoogte van de schutting moet
op 120 en 150 cm. kunnen worden ingesteld.
Op de beide delen worden in een afwijkende kleur de raakvlakken aangebracht. Voor de schutting
is deze 106 cm lang, vanaf de onderkant van het deel gemeten.
De antisliplatjes van maximaal 1,5 cm dik en 3 cm breed worden op het loopvlak om de 15 à 20 cm
bevestigd. Op de scheidslijn van het raakvlak mag geen antisliplatje komen.

De kattenloop:
Symbool:
De kattenloop wordt samengesteld uit drie delen, twee korte oploopplanken en een middenplank. De breedte van deze delen is 30 cm. De middenplank moet een lengte hebben van
minimaal 360 cm tot maximaal 420 cm. De twee schuine delen/oploopplanken moeten een
lengte hebben van 2 meter.
Het horizontale deel wordt op stevige schragen gelegd, waaraan de twee andere delen worden
gehangen, zodat een stabiel geheel wordt verkregen. De schragen mogen maximaal 10 cm
uitsteken t.o.v. de loodlijn van de zijkant van de loopplank.
De hoogte van het horizontale deel is 65 cm.
Op de beide schuine delen worden in een afwijkende kleur de raakvlakken aangebracht. Voor de
kattenloop zijn deze 90 cm lang, vanaf de onderkant van het deel gemeten.
De antisliplatjes worden alleen op de oploopdelen om de 15 à 20 cm bevestigd. Deze latjes zijn
maximaal 1,5 cm hoog en 3 cm breed. Op de scheidslijn van het raakvlak mag geen antisliplatje
komen.
OPMERKING:
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Om de loopoppervlakken van de raakvlaktoestellen stroef te maken, kan men tijdens het gronden
grof zand of zaagsel gebruiken, dat op de grondverf gestrooid wordt, terwijl deze nog nat is. Na het
drogen kan men de gewenste kleur opbrengen.

JUMP EN -SPEED
De sprongen voor de CombiJump en de palen voor de CombiSpeed zijn eenvoudig zelf te maken
door gebruik te maken van pvc. Zoals bijgaande foto’s. Mocht je hier vragen over hebben, kan je
contact opnemen met de coördinator.
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