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Selectienormen Wereldkampioenschap IPO FMBB 2017 voor Belgische Herders.
Algemeen

1. Eigenaar en Geleider is minstens 2 jaar lid van de K.U.C.B.H. vzw. waarbij de lidmaatschapskaart van 2016 en 2017
moet voorgelegd worden, bovendien moet de lidmaatschapsbijdrage van 2017 betaald zijn voor 1 maart 2017.

2. Eigenaar en Geleider moet Belg zijn of minstens twee jaar in België gedomicilieerd zijn.
3. De voorgestelde hond moet minstens 1 jaar geregistreerd zijn in België.
4. Alle selectiewedstrijden en het nationaal kampioenschap IPO moeten gelopen worden door hetzelfde team.
5. Bij een eventuele selectie is het enkel het team die de selectie en het nationaal kampioenschap IPO heeft
gelopen die kan deelnemen aan het WK FMBB. Wijzigen van geleider is niet toegestaan.

Wedstrijden

6. Twee CAC (IT) wedstrijden, in België gelopen, tussen 01.04.2016 en 31.03.2017 dienen te worden ingebracht.
7. Deelname aan het nationaal kampioenschap IPO voor Belgische Herders op 1 november 2016 is verplicht.
8. Het BK BH IPO kan slechts eenmaal ingebracht worden, ook indien het een CAC wedstrijd betreft.
9. De bekomen punten van het BK BH 01.11.2016 worden verdubbeld.
10. Het gemiddelde over de vier ingebrachte wedstrijden dient minimum 250/300 te zijn.
11. De eerste zes geplaatsen van het nationaal kampioenschap IPO 2016 voor Belgische herders vormen de selectie.
12. De plaatsen 7 & 8 zijn de 2 reserves. De reserves worden enkel uitgenodigd indien één of twee van de effectief
geselecteerden niet kan of niet wenst deel te nemen.

13. Indien onder de zes eerst geplaatste geleiders zijn die niet wensen of niet kunnen deelnemen aan het WK FMBB,
dan schuift de selectie numeriek oplopend op.

14. Op alle ingebrachte wedstrijden moet men geslaagd zijn.
Kledij

15. Indien kledij voorzien wordt voor het team, via sponsoring of via de club, dan is het verplicht deze kledij te

dragen tijdens de officiële gedeelten van het wereldkampioenschappen. Bij weigering vervalt de selectie en
wordt alle sponsoring terug ingevorderd, van welke aard ze ook zijn.

Inschrijvingen

16. De inschrijvingen dienen per e-mail aan te komen op het secretariaat van de sportcommissie IPO, vergezeld van:
een kopie van de lidmaatschapskaart 2016 en 2017, een kopie van de stamboom, een kopie van het werkboekje
met de behaalde resultaten. Een kopie van de nodige vaccins (o.a. rabiës maximum 1 jaar geldig).
Het e-mailadres: ipo@kucbh.be

17. De kandidaat-deelnemers dienen op eigen initiatief hun aanvraag tot deelname in te dienen volgens de
hierboven beschreven voorwaarden.

Uitzondering

18. De Sportcommissie IPO kan uitzonderingen toestaan.
Publicatie

19. Bij publicatie van deze tekst, via eender welk medium, waarbij eventueel fouten opgetreden zijn, zal enkel de
originele Nederlandstalige tekst, goedgekeurd door de Sportcommissie, afdeling IPO, bindend zijn.

