Jachthonden Wedstrijd Raad
e-mail Orweja@gmail.com

Lotingsrecept veldwedstrijden Continentale staande honden.

De lotingsregeling dient bij elke Staande honden VWOV op de website bekend gemaakt te
worden voordat de wedstrijden ingedeeld worden.

Jeugdwedstrijden
Stap 1: Plaats maximaal 2 honden (bij een wedstrijd van 12 honden) die een wildcard
toegewezen krijgen naar criteria of inzichten van de eigen vereniging.
Stap 2: Controleer “bewezen honden”.
Stap 3: Plaats 2 “bewezen honden” van het ras van de organiserende vereniging, bij minder dan
12 deelnemersplekken wordt het één deelnemer.
Stap 4: Plaats de resterende honden middels loting. De “bewezen honden” die zijn uitgeloot bij
stap 3 loten mee.

CACT en CACIT wedstrijden.
Stap 1: Plaats maximaal 2 honden (bij een wedstrijd van 12 honden) die een wildcard
toegewezen krijgen naar criteria of inzichten van de eigen vereniging.
Stap 2: Controleer “bewezen honden”, zowel op kwalificaties als op uitsluitende factoren.
Stap 3: plaats 2 “bewezen honden” van het ras van de organiserende vereniging.
Stap 4: plaats 4 “bewezen honden” van de overige honden of, indien er meer aangemeld zijn,
loot onder de overige bewezen honden, zodat er 4 kunnen worden geplaatst.
Stap 5: loot onder alle overgebleven honden voor de resterende 4 plekken. “Bewezen honden”
die nog niet geplaatst zijn mogen daarbij mee loten.
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Wanneer is een hond “bewezen”?

Jeugdwedstrijd
•
•

Honden die ofwel een BVT ofwel een jeugdkwalificatie (zonder minimum) hebben behaald.
Bewezen honden van het ras van de organiserende vereniging hebben voorrang, mits dit op
voorhand bekend wordt gemaakt.

CACT wedstrijden
•
•

Openklasse kwalificatie minimaal G
Jeugd kwalificatie minimaal ZG

CACIT wedstrijden
•
•

Open klasse kwalificatie minimaal ZG
Jeugd kwalificatie minimaal U

Uitsluitingscriteria (mits deze worden goedgekeurd door het FTC/FCI)
•

Indien een hond 2 x in een seizoen van twee verschillende keurmeesters in een CACT- of
CACIT-wedstrijd een INS heeft gekregen, wordt hij voor de rest van het lopende en het
volgende seizoen uitgesloten van deelname aan veldwedstrijden.

•

Indien een hond in het najaar 2x een RR of DD of een combinatie hiervan heeft gekregen,
wordt hij voor de rest van dat najaarsseizoen uitgesloten van deelname.
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