Inschrijfformulier Kampioensclubmatch
Basset Fauve de Bretagne
Zondag 23 september 2018
“Dogcenter Zaltbommel”
Jan Stuversdreef 4
5315 NZ Kerkwijk

Per hond een inschrijfformulier gebruiken!
Graag het formulier duidelijk en volledig invullen; gebruik hierbij de gegevens van de stamboom.

Hond
reu
Naam van de hond (formele naam op de stamboom)

NSHB-nummer

teef

Geslacht

Fokker

Moeder

Geboortedatum

Vader

Eigenaar
ja
Naam

Clublid

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

nee

Mailadres

IBAN-nummer (i.v.m. verificatie betaling)

Inschrijving in klasse (zie hieronder)

Kind/hond show (kinderen 4 t/m 10 jaar), deelname gratis
Naam hond

Naam kind

Leeftijd kind

A. Inzender verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem ingeschreven hond, gedurende het laatst verlopen tijdvak van
12 maanden, niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting/hondenziekte of enige ander ziekte van
besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien aangegeven
omstandigheden zich vóór de tentoonstelling mochten voordoen.
B. Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de rechtsmacht van de Raad van Beheer en
de werking van het Kynologisch Reglement, dat hij bekend is met dit reglement en dat hij/zij zich verplicht het inschrijfgeld te
voldoen.
C. Ondergetekende geeft uitdrukkelijk toestemming om bovenstaande gegevens op te slaan en te verwerken in een
geautomatiseerd databestand en deze te publiceren in een tentoonstellingscatalogus en het verenigingsorgaan.
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Datum

Handtekening

Klasse indeling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

babyklasse
puppyklasse
jeugdklasse
tussenklasse
openklasse
fokkersklasse
veteranenklasse
gebruikshondenklasse
kampioensklasse
koppelklasse
fokkerijklasse
nakomelingenklasse

4 – 6 maanden
6 – 9 maanden
9 – 18 maanden
15 – 24 maanden
vanaf 15 maanden
vanaf 9 maanden die door de inschrijver zelf is gefokt
vanaf 8 jaar
vanaf 15 maanden, jachtbrevet/bewijs meezenden
vanaf 15 maanden, bewijs meezenden
voor reu en teef waarvan dezelfde exposant eigenaar is
3 max. 5 honden van dezelfde fokker
reu/teef met min. 3, max. 5, eerste generatie nakomelingen

Tarieven deelname
e

1 hond leden
e
1 hond niet leden
e
e
2 en 3 hond leden
e
e
2 en 3 hond niet leden
e
4 en volgende hond van dezelfde eigenaar
Pups (6-9 maanden)
Baby (4-6 maanden)

€ 40,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 35,00
Gratis
€ 30,00
€ 17,50

Inschrijfformulier per mail opsturen aan: evenementen@fauvedebretagne.nl
Ter verificatie een kopie van de stamboom toevoegen!
Inschrijfgeld overmaken op bankrekening NL91 INGB 0007 6162 77 onder vermelding ‘Clubmatch 2018
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SLUITINGSDATUM 1 september 2018

Afdeling 5 Gang van zaken tijdens de Expositie
Artikel IV.29
1.
Gediskwalificeerd worden:
a.
honden die aan beide ogen blind of aan beide oren doof zijn;
b. reuen, die niet in het bezit zijn van twee normale testikels, die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor
een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven;
c.
aan de oren gecoupeerde honden die in Nederland geboren zijn na 30 april 1989 of aan de oren gecoupeerde honden die in het
buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden dan wel aan de oren gecoupeerde
honden die in het buitenland geboren zijn na 30 september 1996;
d. aan de staart gecoupeerde honden, die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of aan de staart gecoupeerde honden die
in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht geworden is, tenzij ten aanzien van deze
honden een “Medische verklaring geamputeerde staart of geboorte staartloze pup” wordt overlegd.
2.
De Organisator kan honden als bedoeld in het eerste lid onder b, c en d, die in strijd met artikel IV.24 tot de Expositie zijn toegelaten,
onderscheidenlijk in strijd met artikel IV.17 lid 2 onder c en d voor de Expositie zijn ingeschreven, alsnog doen verwijderen.
Artikel IV.30
1. Indien door of namens het bestuur van de Organisator of door de gedelegeerde van de Raad van Beheer geconstateerd wordt, dat een
Exposant of een voorbrenger van een ingeschreven hond, dan wel één of meer van degenen die hem vergezellen, zich niet houden aan
de bepalingen van dit Reglement of aan door of namens het bestuur van de Organisator gegeven aanwijzingen, dan kan dit bestuur
besluiten dat de betrokken hond of honden uitgesloten worden van iedere kwalificatie en plaatsing. Het bestuur kan deze honden
eveneens doen verwijderen.
2. Indien de Raad van Beheer voor de Expositie een gedelegeerde heeft aangewezen, neemt het bestuur van de Organisator een besluit
als in het eerste lid bedoeld slechts in overeenstemming met deze gedelegeerde.
3. Ten tijde van het in het eerste lid bedoelde besluit reeds toegekende kwalificaties en plaatsingen komen alsnog te vervallen. Reeds
uitgereikte prijzen kunnen worden teruggevorderd.
4. Tegen een besluit als in het eerste lid bedoeld, is geen Beroep mogelijk.
Artikel IV.31
1.
Honden, die behoren tot Rassen, waarbij het gebruik bestaat of bestond om staarten te couperen en die de staart in natuurlijke staat
hebben behouden, mogen om die reden bij de keuringen niet achtergesteld worden bij honden die wel gecoupeerd zijn.
2.
Honden, die behoren tot Rassen, waarbij het gebruik bestaat of bestond om oren te couperen en die de oren in natuurlijke staat
hebben behouden, mogen om die reden bij de keuringen niet achtergesteld worden bij honden die wel gecoupeerd zijn.
Artikel IV.32
1.
Indien een ingeschreven hond eenmaal op de Expositie aanwezig is, mag deze niet onttrokken worden aan enige keuring waarvoor hij
krachtens de gang van zaken op de Expositie in aanmerking komt.
2.
De secretaris van de Organisator kan op grond van bijzondere omstandigheden dispensatie van het eerste lid verlenen.
3.
De in het tweede lid bedoelde dispensatie is niet vereist indien een andere dan de aangekondigde Keurmeester optreedt. Deze
dispensatie is echter wel vereist indien de Organisator de wijziging ten minste twee weken vóór de eerste dag van de Expositie
schriftelijk aan alle betrokken Exposanten heeft meegedeeld.
4.
Indien een Exposant in het geval, bedoeld in de eerste zin van het derde lid, niet alle door hem ingeschreven honden wil terugtrekken,
dan moet hij, vóór de eerste van deze honden wordt gekeurd, op het secretariaat meedelen welke hond of honden hij wil terugtrekken.
In dat geval wordt voor de teruggetrokken hond of honden het inschrijfgeld terugbetaald.
Artikel IV.33
1.
De Keurmeester kan de beoordeling van de hem ter keuring toegewezen honden niet geheel of gedeeltelijk aan anderen overlaten of
anderen daarbij betrekken.
2.
De Keurmeester kan degene die de hond voorbrengt, verzoeken hem het gebit van de hond te tonen. Wanneer aan dit verzoek niet of
naar het oordeel van de Keurmeester niet in voldoende mate wordt voldaan, dan kan de Keurmeester met goedvinden van de
Exposant zelf de nodige maatregelen nemen om het gebit te beoordelen.
Artikel IV.34
1.
Tijdens de keuring mogen alleen de Keurmeester, de ringfunctionarissen en degenen die de te keuren honden voorbrengen, in de ring
aanwezig zijn.
2.
In afwijking van het eerste lid hebben gedelegeerden van de Raad van Beheer te allen tijde toegang tot alle ringen.
Artikel IV.35
1.
De ringmeester is belast met de handhaving van de orde in de ring en de zorg voor de naleving van alle bij of krachtens dit Reglement
terzake gegeven voorschriften.
2.
De overige ringfunctionarissen zijn de Keurmeester behulpzaam bij het schrijven van zijn keurverslag of zijn belast met de
administratieve verwerking van de resultaten van de keuring.
3.
Exposanten mogen niet als ringfunctionaris optreden bij de Keurmeester die hun honden moet beoordelen. Ringfunctionarissen
mogen in hun ring geen honden voorbrengen.
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Artikel IV.36
Keurmeesters en personen in dienst van de Raad van Beheer hebben op vertoon van een door de Raad van Beheer verstrekt
legitimatiebewijs vrije toegang tot alle Exposities.

Titel 5 Kampioenschapsclubmatches
Afdeling 1 Voorwaarden voor het organiseren
Artikel IV.97
Een vergunning als bedoeld in artikel IV.13 wordt voor een Kampioenschapsclubmatch uitsluitend verleend aan een Aangesloten
Rasvereniging, die de belangen behartigt van het Ras of de Rassen waarvoor de Kampioenschapsclubmatch wordt gehouden.
Artikel IV.98
De kosten van een vergunning voor het organiseren van een Kampioenschapsclubmatch worden bepaald in het jaarlijks vast te stellen
Tarievenbesluit. Hiertoe ontvangt de Organisator een factuur welke binnen de daarop gestelde termijn dient te worden voldaan.
Artikel IV.99
Een verzoek om vergunning als bedoeld in artikel IV.13 wordt ten minste twaalf weken vóór de datum van de Kampioenschapsclubmatch
ingediend.
Artikel IV.100
1.
Kampioenschapsclubmatches mogen gedurende het gehele jaar worden gehouden.
2.
Indien de verzochte datum voor een te houden Kampioenschapsclubmatch samenvalt met die van een Tentoonstelling, dan zal
slechts toestemming tot het houden van de Kampioenschapsclubmatch gegeven worden, indien het desbetreffende Ras op een
andere dag gekeurd zal worden, dan waarop deze in de keurlijst van de Tentoonstelling gepland staat.
Artikel IV.102
1.
Voor een Kampioenschapsclubmatch mogen aan een Keurmeester niet meer dan 70 honden per dag ter beoordeling worden
toegewezen. Erekeuringen worden niet meegerekend bij de bepaling van het aantal te keuren honden.
2.
De Raad van Beheer kan van het eerste lid dispensatie verlenen.
Artikel IV.103
Een vergunning voor het organiseren van een Kampioenschapsclubmatch zal jaarlijks worden verleend aan elke Aangesloten
Rasvereniging.
Artikel IV.104
De Organisator verzekert zich tegen schade, voortvloeiende uit wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden.
Artikel IV.105
Vervallen
Artikel IV.106
1.
De Organisator vraagt uiterlijk zes weken vóór de dag van de Kampioenschapsclubmatch aan de Raad van Beheer toestemming voor
de uit te nodigen Keurmeester(s). De inschrijving mag niet worden opengesteld alvorens de bedoelde toestemming is verkregen.
2.
Indien twee of meer Keurmeesters worden uitgenodigd, wordt reeds bij de openstelling der inschrijving bekend gemaakt, welke
Keurmeester(s) de reuen onderscheidenlijk de teven zullen keuren en eventueel welke klassen zij zullen keuren.
Artikel IV.107
1.
De Organisator mag een eenmaal uitgenodigde Keurmeester slechts met diens toestemming vervangen.
2.
Indien een Keurmeester na het verkrijgen van de in artikel IV.106, eerste lid, bedoelde toestemming verhinderd raakt zijn functie waar
te nemen, stelt de Organisator na verkregen goedkeuring van de Raad van Beheer een ander in zijn plaats.
3.
Indien de in het tweede lid bedoelde verhindering aan de Organisator ten minste twee weken vóór de dag van de
Kampioenschapsclubmatch bekend wordt, deelt de Organisator de wijziging in de keurmeesters lijst zo spoedig mogelijk mee aan de
daarbij betrokken Exposanten.
Artikel IV.108
1.
Binnen twee weken na afloop van de Kampioenschapsclubmatch zendt de Organisator aan de Raad van Beheer een opgave van de
namen en adressen van alle Exposanten, van de namen en registratiekenmerken van de ingeschreven honden alsmede van de aan
hen toegekende plaatsingen, kwalificaties en eventuele kampioenschapsprijzen.
2.
Vervolgens ontvangt de Organisator een factuur, welke binnen de daarop gestelde termijn dient te worden voldaan, voor het bedrag
van de in artikel IV.110, eerste lid, bedoelde afdracht aan de Raad van Beheer.
Artikel IV.109
1.
De Raad van Beheer kan voor een Kampioenschapsclubmatch een gedelegeerde aanwijzen, die de Raad van Beheer op de
Kampioenschapsclubmatch vertegenwoordigt en namens hem toeziet op naleving van dit Reglement.
2.
In ieder geval zal er een gedelegeerde aanwezig zijn indien de vereniging daartoe bij de aanvraag van de vergunning verzoekt dan wel
een Kampioenschapsclubmatch organiseert in het kader van een jubileum.
3.
De gedelegeerde brengt van zijn bevindingen rapport uit aan de Raad van Beheer. Deze stuurt een kopie van het rapport aan de
Organisator.

Afdeling 2 Inschrijving
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Artikel IV.110
1.
Het inschrijfgeld voor een Kampioenschapsclubmatch wordt verhoogd met een bij Tarievenbesluit te bepalen bedrag voor afdracht
aan de Raad van Beheer.
2.
Indien de Organisator de honden doet benchen, brengt hij daarenboven aan de Exposanten de daarvoor gebruikelijke kosten in
rekening.
3.
Aan de Exposanten mogen, afgezien van de prijs van een catalogus, geen andere kosten in rekening worden gebracht dan
administratiekosten in verband met betaling van het inschrijfgeld op of na de eerste dag van de Kampioenschapsclubmatch.

Artikel IV.111
1.
Voor een Kampioenschapsclubmatch mogen slechts honden worden ingeschreven die tot het desbetreffende Ras, de desbetreffende
Rassen of de desbetreffende Variëteitsgroep(en) behoren.
2.
De inschrijving van in het eerste lid bedoelde honden mag slechts worden geweigerd met toestemming van de Raad van Beheer.
Artikel IV.112
1.
Een hond mag slechts in de Fokkerijklasse, de Koppelklasse of de Nakomelingenklasse worden ingeschreven, indien hij ook in een
andere klasse is ingeschreven.
2.
Voor het overige mag een hond slechts in één klasse worden ingeschreven.
Artikel IV.113
De inschrijving wordt ten minste twee weken vóór de dag van de Kampioenschapsclubmatch gesloten.
Artikel IV.114
Ten minste vijf dagen vóór de Kampioenschapsclubmatch ontvangen de Exposanten hun bewijs van inschrijving, mits het inschrijfgeld is
ontvangen.
Artikel IV.115
Tijdens de Kampioenschapsclubmatch mag geen wijziging worden gebracht in de klasse waarin volgens de catalogus is ingeschreven,
tenzij aan de hand van het inschrijfformulier blijkt dat van de zijde van de Organisator een fout is gemaakt, in welk geval de fout in overleg
met de eventueel aanwezige gedelegeerde van de Raad van Beheer kan worden hersteld.

Afdeling 3 Catalogus
Artikel IV.116
De Organisator stelt een catalogus van de Kampioenschapsclubmatch samen.

Afdeling 4 Gang van zaken tijdens de Kampioenschapsclubmatch
Artikel IV.118
1.
Indien een hond ten behoeve van de keuring na aanvang van de plaatsing van de betreffende klasse voor de keuring in de ring
verschijnt, wordt hij alsnog gekeurd en gekwalificeerd maar hij komt niet meer voor plaatsing in aanmerking.
2.
De Organisator is niet verplicht, de Exposanten voor de keuringen op te roepen of te waarschuwen.
Artikel IV.119
In de ring mogen ere- en onderscheidingstekens, zoals kampioenskruisen en medailles, niet gedragen worden.
Artikel IV.120
1.
De Keurmeester mag vóór en tijdens de keuringen de catalogus niet raadplegen.
2.
De Keurmeester mag aan de Exposanten vragen stellen, maar hij mag niet met iemand overleg plegen over de waarde der honden.
Artikel IV.121
Indien een Keurmeester meer dan één klasse zal keuren, neemt hij de volgende volgorde in acht, voor zover deze klassen aanwezig zijn: de
Open klasse, de Tussenklasse, de Jeugdklasse, de Fokkersklasse en de Gebruikshondenklasse, de Kampioensklasse en de eventuele
Veteranenklasse. Het tijdstip van keuren van de Babyklasse, de Puppyklasse, de Fokkerijklasse, de Koppelklasse en de
Nakomelingenklasse wordt vrijgelaten, met dien verstande dat de Fokkerijklasse, de Koppelklasse en de Nakomelingenklasse pas gekeurd
mogen worden nadat de Nederlandse kampioenschapsprijzen en reserve-kampioenschapsprijzen zijn toegekend.
Artikel IV.122
De Keurmeester moet alle door hem gekeurde honden Kwalificeren dan wel Diskwalificeren, met uitzondering van de honden:
a.
die zich niet of onvoldoende laten beoordelen;
b. die ingevolge artikel IV.30, eerste lid, uitgesloten zijn van iedere kwalificatie en plaatsing;
c.
die in de eventuele Puppy- en/of Babyklasse zijn ingeschreven.
Artikel IV.123
1.
De Keurmeester moet in elke klasse ten minste de beste vier honden in onderlinge rangorde plaatsen. Indien in een klasse minder dan
vier honden zijn gekeurd, moeten alle gekwalificeerde honden in onderlinge rangorde worden geplaatst.
2.
De plaatsing moet op voor Exposanten en publiek duidelijke wijze plaats vinden.
Artikel IV.124
1.
Indien meerdere Keurmeesters zijn aangewezen om één klasse te keuren, wordt tevoren bekend gemaakt welke Keurmeester de
beste hond van de klasse aanwijst.
2.
In het geval bedoeld in het eerste lid, wijst iedere Keurmeester uit de door hem gekeurde honden de beste vier aan voor de
eindkeuring van de klasse. Uit de aldus aangewezen honden wijst de in het eerste lid bedoelde Keurmeester overeenkomstig artikel
IV.123 de beste 4 honden van de klasse aan.
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Artikel IV.125
1.
Voor de toekenning van de Nederlandse kampioenschapsprijzen kiest de Keurmeester aan het einde van de klassekeuringen van de
reuen, onderscheidenlijk de teven, de beste uit de in elke klasse als nummer 1 geplaatste honden, met uitzondering van de eventuele
Puppy- en/of Babyklasse, voor zover deze honden voldoen aan artikel IV.126.
2.
Vervolgens kent hij de reserve-kampioenschapsprijs toe aan de beste der overgebleven honden, aangevuld met de als nummer 2
geplaatste hond uit de klasse waaruit de kampioen afkomstig is, mits deze hond voldoet aan artikel IV.126.
3.
Indien meer dan één Keurmeester de klassekeuringen heeft verricht, kent de Keurmeester van de Open klasse de
kampioenschapsprijs en de reservekampioenschapsprijs toe.

Artikel IV.126
Voor de toekenning van een kampioenschapsprijs en een reservekampioenschapsprijs komen slechts in aanmerking honden
a.
die de kwalificatie “uitmuntend” hebben behaald, en
b. die, voor zover zij in de Nederlandse stamboekhouding zijn ingeschreven, niet zijn ingeschreven in Bijlage G-0 van het Voorlopig
Register, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse
stamboekhouding, of
c.
waarvan, voor zover zij zijn ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan
blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.
Artikel IV.127
1.
Vervolgens wijst de Keurmeester van de Open klasse uit de reu en de teef waaraan de kampioenschapsprijzen zijn toegekend, de
beste van het Ras, onderscheidenlijk de Variëteitsgroep, aan.
2.
Indien de Open klasse reuen en de Open klasse teven door verschillende Keurmeesters zijn gekeurd, wijzen beide Keurmeesters
gezamenlijk de beste van het Ras aan.
3.
Indien de beide in het tweede lid bedoelde Keurmeesters niet tot overeenstemming kunnen komen, wordt de beste van het Ras
aangewezen door een door de eventueel aanwezige gedelegeerde van de Raad van Beheer aan te wijzen Keurmeester.
4.a. Bij het keuren van de beste honden van de kampioenschapsclubmatch wordt de regel in acht genomen dat een hond die bij een
keuring door een andere hond is geslagen, niet meer aan de daaropvolgende keuring kan deelnemen.
4.b. Het bepaalde in lid 4.a.van dit artikel is niet van toepassing op de collectieve klassen zoals beschreven in artikel IV.16 lid 2.
5.
De volgorde van de erekeuring dient als volgt in het programma van de kampioenschapsclubmatch opgenomen te worden: beste reu,
beste teef, de Koppelklasse, de Fokkerijklasse, de Nakomelingenklasse, best in show. De keuring van de collectieve klassen kan ook
ná de best in show plaatsvinden, mits het tijdstip van deze keuringen, c.q. de volgorde ervan in de erering vooraf in de catalogus is
aangegeven.
6. De keuring van beste puppy en beste baby kan op elk door de organisatie gewenst moment plaatsvinden, mits het tijdstip van deze
keuringen, c.q. de volgorde ervan in de erering vooraf in de catalogus is aangegeven.
7.
Andere vormen van keuringen (zoals beste veteraan, beste gebruikshond, beste jeugdhond) dienen ná de Best in Show competitie
plaats te vinden, mits daarbij de regel in acht genomen wordt dat een hond die bij een keuring door een andere hond is geslagen, niet
meer aan de daaropvolgende keuring kan deelnemen met uitzondering van de collectieve klassen zoals beschreven in
artikel IV.16 lid 2.
Artikel IV.128
1.
Het oordeel van de Keurmeester is onherroepelijk, tenzij dit in strijd is met dit Reglement.
2.
Het oordeel van de Keurmeester staat vast zodra hij de door hem ondertekende slip uit het keurboek heeft afgegeven.
Artikel IV.129
1.
De Keurmeester maakt zijn keurverslag in de ring in tweevoud.
2.
In het keurverslag vermeldt de Keurmeester alle kwalificaties, kampioenschapsprijzen en diskwalificaties, alsmede alle gevallen waarin
op grond van artikel IV.122 kwalificatie en diskwalificatie achterwege is gebleven. Hij motiveert de kwalificaties door een korte
weergave van zijn oordeel over de aan hem voorgebrachte honden en vermeldt bij iedere diskwalificatie en het achterwege laten van
kwalificatie en diskwalificatie de reden daarvan. De Keurmeester kan in zijn keurverslag ook de plaatsingen vermelden.
3.
Bij verschillen tussen het keurverslag en de in artikel IV.128, tweede lid, bedoelde slip geeft deze laatste de doorslag.
4.
Het eerste exemplaar van het keurverslag is bestemd voor de Exposant, het tweede exemplaar voor de Raad van Beheer.
5.
De Raad van Beheer zendt een afschrift van het tweede exemplaar toe aan de organiserende Rasvereniging. Deze vereniging mag de
keurverslagen in haar clubblad publiceren. Voor publicatie op andere wijze dan hiervoor aangegeven, is toestemming van de Raad van
Beheer vereist.
Artikel IV.130
Indien tijdens of na de Kampioenschapsclubmatch de aan een hond toegekende kwalificatie of plaatsing ongedaan wordt gemaakt of
wordt gecorrigeerd, kunnen met toestemming van de Keurmeester de lager geplaatste honden in plaats verbeteren.

Afdeling 5 Prijzen
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Artikel IV.131
De Organisator kan kwalificatieprijzen beschikbaar stellen en ereprijzen, speciale prijzen, clubprijzen en extra prijzen beschikbaar stellen of
die beschikbaarstelling aanvaarden.

