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Selectieprocedure m.b.t deelname aan het Wereldkampioenschap FCI voor Speurhond II.

De selectie wordt na het NK speuren als volgt geformeerd:
a) Voor de plaatsing in de voorselectie worden punten verstrekt: 1e plaats
voorselectie 1 punt, 2e plaats voorselectie 2 punten, 3e plaats voorselectie 3
punten enz. enz.
b) Ook voor de plaatsing op het NK speuren worden er punten verstrekt; 1 e plaats 1
punt, 2e plaats 2 punten en 3e plaats 3 punten enz. enz.
c) Na het NK Speuren vindt er een selectie plaats van 2 combinaties + reserve op
selectie van de som van de behaalde punten (punten voorselectie + punten NK
Speuren).
d) Bij een gelijk aantal punten is het behaalde aantal punten op het NK speuren
doorslaggevend.
e) De hond moet het certificaat IPO-FH halen tijdens het NK Speuren of al in het
bezit zijn van het certificaat IPO-FH.
f) De CWH stelt een coach aan.

Selectieprocedure m.b.t. deelname aan het EK FCI voor speurhonden
De deelnemers aan het EK worden na de selectieprocedure voor het WK als volgt
geselecteerd:
a) Er worden maximaal 2 deelnemers en een reserve geselecteerd;
b) De hond moet het certificaat IPO-FH halen tijdens het NK Speuren of al in het bezit
zijn van het certificaat IPO-FH;
c) De geselecteerden dienen deel te hebben genomen aan de selectieprocedure voor
het WK;
d) De reserve “kan” deelnemen conform de voorwaarden die zijn vermeld in het
“Plichtenheft” van de FCI.
e) Voor de deelnemers gelden dezelfde “algemene “ voorwaarden als voor het WK.
f) Na het NK Speuren vindt er een selectie plaats van 2 combinaties + reserve. De twee
geselecteerden voor het WK komen niet in aanmerking voor deelname aan het EK FCI
voor speurhonden. De reserve WK is automatisch geplaatst (mits deze niet in actie is
gekomen tijdens het WK Speuren). De combinaties en reserve worden verder
geselecteerd op selectie van de som van de behaalde punten (punten voorselectie +
punten NK Speuren).
g) Bij een gelijk aantal punten is het behaalde aantal punten op het NK speuren
doorslaggevend.
h) De CWH stelt een coach aan.
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Selectieprocedure bij bijzondere omstandigheden, waardoor er geen NK speuren
georganiseerd kan worden.
Wanneer het NK Speuren wegens omstandigheden niet door kan gaan, dan vindt er een
selectie plaats met de eerste zes (waarvan de hond in het bezit is van het certificaat IPO-FH)
geplaatsten uit de voorselectie. De punten behaald in de voorselectie blijven van toepassing.
Voor deze zes wordt er een selectie examen georganiseerd door de CWH. Voor dit selectie
examen wordt er een (officiële) keurmeester uitgenodigd en wordt er gekeurd conform het
Reglement “Internationale gebruikshonden en het internationale speurhondenexamen van
de FCI”. Na het selectie examen wordt er geselecteerd conform de “selectieprocedure m.b.t.
deelname WK FCI Speurhond en EK FCI Speurhond”, zoals beschreven in dit Reglement. Met
dien verstande dat daar waar “NK speuren” wordt genoemd, wordt vervangen door “het
selectie examen”. Uitzondering is echter wel dat op het selectie examen niet het certificaat
IPO-FH behaald kan worden, vandaar dat de hond bij deze procedure al in het bezit dient te
zijn van het certificaat. Het selectie examen telt niet mee als kwalificatie voor de
voorselectie.

Algemeen m.b.t. het Wereld en Europees kampioenschap FCI voor Speurhond II.
De geselecteerden moeten rekening houden met het volgende:
1. Alle kosten die aan deelname verbonden zijn behalve het inschrijfgeld, komen voor
rekening van de deelnemer zelf.
2. Er zal wel een bijdrage zijn in de kosten uit de zogenaamde “tientjes” pot.
3. In verband met de regelgeving met betrekking tot de vaccinatieplicht dient u het
inentingsboekje / dierenpaspoort bij u te dragen, zodat dit op verzoek getoond kan
worden.
4. De deelnemers dienen zelf voor een reisverzekering zorg te dragen.
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