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Sportcommissie K.U.C.B.H. vzw, afdeling IGP
REGLEMENT ORGANISATIE NATIONAAL KAMPIOENSCHAP IGP VOOR BELGISCHE HERDERS.
TOEWIJZINGSPROCEDURE.
1. Elke vereniging in België, aangesloten bij de K.K.U.S.H. lid van de Sectie 1C, kan een schriftelijke aanvraag
tot organisatie indienen bij de Sportcommissie, afdeling .
2. Elke vereniging kan elk jaar opnieuw een aanvraag indienen.
3. De verenigingen dienen hun aanvraag te bezorgen aan het secretariaat van de sportcommissie, afdeling
IGP ten laatste op één november, in het jaar voorafgaand waarin ze het kampioenschap wensen te
organiseren.
4. In geval er geen aanvraag werd ingediend, dan zal de sportcommissie de organisatie toewijzen.
VEREISTEN ORGANISERENDE VERENIGING.
1. De organiserende vereniging dient te beschikken over een infrastructuur die toelaat het Kampioenschap
te organiseren op verantwoorde wijze, ongeacht de provincie of het taalgebied.
2. De organiserende vereniging staat het plaatsen van een verkoopstand van de sponsor voor het WK-team
toe, dit zonder bijkomende kosten.
3. De organiserende vereniging staat toe dat de sportcommissie promotiemateriaal te koop stelt ten
voordele van het WK-team.
WEDSTRIJDMODALITEITEN.
1. Het FCI reglement voor het internationaal gebruikshondenprogramma wordt gevolgd.
2. De wedstrijd is een open wedstrijd.
3. Een resultaat wordt opgemaakt voor de “open” wedstrijd, met of zonder CAC en een resultaat wordt
opgemaakt voor de leden van de K.U.C.B.H. vzw. Deze resultaten worden gebruikt voor de bepaling in het
selectie reglement voor de wereldkampioenschappen FMBB.
TITELS.
1. Volgende titels worden in competitie gebracht:
- Nationaal Winner IGP Belgische Herders, klasse 1 + 2.
- Nationaal kampioen IGP Belgische Herders, klasse 3.
2. Enkel de deelnemers die lid zijn van de K.U.C.B.H. vzw kunnen de titel verwerven.
BIJZONDERE SCHIKKINGEN
1. Wild Card “Grote Prijs van België”
- De respectievelijke kampioenen van de K.U.C.B.H. ontvangen een wild card voor deelname aan
de eerstvolgende “Grote Prijs van België” K.K.U.S.H.
LOTTREKKING.
De lottrekking wordt uitgevoerd door de Sportcommissie, afdeling IGP of door een persoon die werd aangeduid
door de Sportcommissie.
Er worden 2 trekkingen gedaan, één om de volgorde voor de lottrekking van de deelnemers te bepalen en één om
het lotnummer te bepalen.
→ In de eerste pot zitten de namen van de deelnemers. Daaruit wordt door een neutraal persoon een naam van
een deelnemer getrokken welke aansluitend uit de tweede pot een lotnummer mag trekken. Dit voor alle
deelnemers. De klassenindeling wordt gevolgd, eerst klasse 1, dan klasse 2 en als laatste klasse 3.

De K.U.C.B.H. vzw – Sportcommissie, afdeling IGP:
1.

Regelt de aanvraag voor de sportkalender.

2.

Regelt de aanvraag aan de KMSH.

3.

Regelt taksen met de KMSH & de VDA.
De organiserende vereniging betaalt de taksen na de wedstrijd terug aan K.U.C.B.H. vzw –
Sportcommissie, afdeling IGP.

4.

De sportcommissie, afdeling IGP kiest de Keurmeesters i.s.m. met de organiserende vereniging.

5.

De sportcommissie, afdeling IGP kiest de Pakwerkers i.s.m. met de organiserende vereniging. De gekozen
pakwerkers moeten verplicht houder zijn van de A kwalificatie in het jaar waar het kampioenschap
plaatsvindt.

6.

De sportcommissie, afdeling IGP kiest de Spoorleggers i.s.m. de organiserende vereniging.

7.

De sportcommissie of een aangestelde door de sportcommissie heeft het recht om de speurvelden 2
weken voor de wedstrijd te controleren.

8.

De sportcommissie, afdeling IGP zorgt voor een website en de nodige informatie hierop.

9.

Inschrijvingen gebeuren via de MYKKUSH toepassing of via email naar info@kucbh.be

DE ORGANISERENDE VERENIGING.
1.

Alle kosten en baten, met uitzondering van de inschrijfgelden van de deelnemers en met uitzondering van
de inkomsten voortvloeiend uit de advertenties in de wedstrijdcatalogus, zijn ten laste van de
organiserende vereniging, inclusief de taksen aan de VdA en de KMSH (zie De K.U.C.B.H. , punt 3).

2.

Ontvangt de leden van de Sportcommissie, afdeling IGP.

3.

Bezorgt de sportcommissie tijdig een lijst met voorgestelde Keurmeesters, Pakwerkers en Spoorleggers.

4.

Kan een sponsor aantrekken.

5.

Zorgt voor de bekers, prijzen en de wedstrijdcatalogus.

6.

Geeft tijdig de affiches uit. Het ontwerp moet goedgekeurd worden door de sportcommissie. Na de
goedkeuring worden de affiches samen met de inschrijvingsformulieren (verkregen via de
sportcommissie) naar alle clubs in de Sectie 1C gestuurd. Dit kan via de Post of op elektronische wijze en
wordt uitgevoerd door de organiserende vereniging.

7.

De ontvangsten welke voortvloeien uit de advertenties in de wedstrijdcatalogus, gaan integraal naar de
ploeg voor het wereldkampioenschap. Deze ontvangsten dienen na de wedstrijd bezorgt te worden aan
de K.U.C.B.H. vzw, Sportcommissie, afdeling IGP.

8.

De ontvangsten van de inschrijfgelden gaan integraal naar de ploeg voor het wereldkampioenschap. De
inschrijvingsgelden moeten vooraf betaald worden via de aangeduide rekening. Deze informatie bevindt
zich op de inschrijvingsformulieren.

9.

Het inschrijvingsgeld voor het Nationaal Kampioenschap IGP bedraagt 15,00 Euro.

Algemene bepalingen.
Alles wat niet voorzien is in dit reglement, wordt geregeld door de Sportcommissie, afdeling IGP.

De sportcommissie, afdeling IGP.

De organiserende Vereniging,

