Vanaf

2011
Selectie eisen
voor deelname aan het
Nederlands Kampioenschap
voor Speurhonden
van de CWH

Uitgewerkt door de CWH.

Dit reglement werd door werkhondenraad op 18 april 2011
goedgekeurd en is geldig vanaf 01-01-2011.

Selectie eisen NK voor speurhonden

Pagina 1 van 3

Selectie-eisen m.b.t. deelname aan het Nederlandse Kampioenschap Speurhond II
Voorwaarden:
1. De inschrijver moet met de door hem ingeschreven hond deel hebben genomen aan
minstens 6 Speurhond II examens en/of wedstrijden.
2. Deze examens en/of wedstrijden moeten door minimaal 3 verschillende Nederlandse
africhtingkeurmeesters zijn gekeurd.
3. Uitzondering op het gestelde in punt 2 zijn de resultaten die behaald zijn op een
CACIT speurwedstrijd in Nederland.
4. Er mag per geleider 1 hond worden ingeschreven.
5. De resultaten moeten behaald zijn in de periode gelegen tussen 1 januari en 1 december van het lopende jaar voor het Nederlandse Kampioenschap voor Speurhond
II (NK SpH) .

Algemeen m.b.t. het Nederlandse Kampioenschap Speurhond II
1. De inschrijving voor het NK SpH staat open voor een ieder die in het bezit is van een
hond die voldoet aan de voorwaarden zoals verwoord in het Kynologisch Reglement
van de Raad van Beheer en die in het bezit is van een Speurhond II certificaat.
2. Uit de inschrijvingen zal door de CWH een selectie van twaalf (12) deelnemers worden gemaakt. Deze selectie vindt plaats aan de hand van de in het rashondenlogboek
vastgelegde resultaten.
3. Van alle behaalde resultaten van het lopende jaar, die op SpH. examens en/of wedstrijden zijn behaald, worden de punten opgeteld en gedeeld door het aantal deelgenomen examens en/of wedstrijden. Hierdoor ontstaat een gemiddelde welke dient
als kwalificatie. Dit houdt in dat ook onvoldoende resultaten, die in de selectie
periode behaald zijn, worden meegeteld voor het totale gemiddelde.
4. De twaalf inschrijvers met het hoogst behaalde gemiddelde zullen worden toegelaten
tot het NK SpH.
5. Beide, op een CACIT wedstrijd, behaalde resultaten gelden als kwalificatie.
6. In voorkomend geval zullen bij een gelijk gemiddelde, de punten behaald tijdens een
wedstrijd voorrang krijgen.
7. Het NK SpH zal in het eerste of tweede volle weekend van december van het lopend
jaar plaatsvinden voor maximaal twaalf (12) combinaties.
8. Het NK SpH vindt plaats over twee (2) dagen waarbij elke deelnemende combinatie
op beide dagen een spoor zal moeten uitwerken.
9. De titel “Nederlands Kampioen speuren” wordt toegekend aan de combinatie die op
beide dagen minstens de kwalificatie “Zeer Goed” heeft behaald en daarbij de meeste totaal punten heeft behaald.
10. Wordt aan het in punt 9 gestelde niet voldaan, wordt de titel “Nederlands Kampioen
speuren” niet vergeven en wordt de combinatie die op beide dagen de meeste totaal
punten heeft behaald winnaar. Dit met inachtneming van de regels van het Kynologisch Reglement.
11. Op het NK SpH zal, als daar de aanleiding toe is een arbitragecommissie beslissen of
een deelnemer recht heeft op een nieuw spoor.
12. De in punt 11 bedoelde arbitragecommissie bestaat uit:
de ambterende africhtingkeurmeester, de wedstrijdleider en een afgevaardigde van
de CWH.
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13. Inschrijvingen moeten per e-mail gezonden worden aan de op het inschrijfformulier
vermelde contact persoon van de CWH en moeten vergezeld gaan van:
a. Kopie stamboom.
b. Kopie van de behaalde resultaten (rashondenlogboek) van de van toepassing
zijnde periode.
14. Inschrijvingen die niet aan de eisen voldoen worden niet in behandeling genomen.
15. Te laat ontvangen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
16. De winnaar van het NK, die voldoet aan het gestelde in punt 9 krijgt de titel
toegekend voor het daarop volgend jaar.
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