Reglement Africhter van het jaar

Stand Competitie

Onderstaand reglement is opgesteld voor de competitie NBC-Africhter van het
jaar in aanvulling op het examen- en wedstrijdreglement vastgesteld door de
Commissie Werkhonden.
- De competitie geldt voor leden van de NBC;
- De competitie is verdeeld in een competitie voor de VZH, IPO I en IPO II honden en een
competitie voor de IPO III honden.
- Bij de VZH, IPO I en IPO II competitie wordt uitsluitend gestreden om de eerste plaats.
- Bij de IPO III competitie wordt gestreden om de eerste drie plaatsen.
- Per NBC-wedstrijd of een door een B.D. georganiseerde wedstrijd (bijv. Interland,
Niervaertbokaal en Spijker Cup; deelnemende bouviers) kunnen punten verzameld
worden. Ook het Wereldkampioenschap en de Interlands die buiten Nederland
georganiseerd worden tellen mee in deze competitie;
- De punten worden ontvangen door een combinatie (geleider/bouvier);
- Wanneer een combinatie is gezakt op 1 van de onderdelen, dan ontvangt men geen
punten;
- Per onderdeel zijn maximaal 10 punten te verdienen voor de winnaar van de wedstrijd
(de uitslag wordt dus niet gekoppeld aan kwalificaties);
- Voor een ABC-wedstrijd is de puntenverdeling als volgt: 30 punten voor nr. 1; 27
punten voor nr. 2; 24 punten voor nummer 3; etc. tot minimaal 3 punten per deelnemer
(1 punt per geslaagd onderdeel).
- Voor een BC-wedstrijd kan maximaal 20 punten verdiend worden door de nr. 1.
- Een wedstrijd op één onderdeel (bijv. een C-wedstrijd) kan de winnaar maximaal 10
punten opleveren.
- Een VZH-wedstrijd kan de nummer 1 maximaal 10 punten opleveren; waarbij
opgemerkt wordt dat een combinatie maar 1 x per jaar in de klasse VZH mag uitkomen;
- Voor IPO I en II geldt dezelfde puntentelling, maar deze combinaties mogen maar 1
jaar in dezelfde categorie uitkomen;
- De KCM, Evenementendag en de Coen Semler Trofee tellen 1,5 keer mee voor
de punten.
Dit competitiereglement blijft op de website staan en wordt na elke wedstrijd met de
huidige stand aangepast.
In Bouvier Nieuws wordt de stand gepubliceerd.
De Commissie Africhting is verantwoordelijk voor de puntenverdeling.
De huldiging van de africhting van het jaar geschiedt tijdens Algemene Ledenvergadering
van het komende jaar.

Nieuw reglement africhter van het jaar met ingang van het seizoen 2010

