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Nationaal Kampioenschap
Reglement van de
Koninklijke Kynologische Unie Sint
Hubertus.
REGLEMENT:
Er is een bekwaamheidscertificaat voor het kampioenschap (C.A.C.) bepaald en een titel van kampioen ingesteld. De wedstrijden
waarbij het
C.A.C. beschikbaar wordt gesteld worden kampioenschapswedstrijden genoemd. Zij moeten internationaal zijn.
Daar het recht op de kampioentitel slechts door honden met buitengewone verdiensten mag gedragen worden mogen de C.A.C.
's slechts toegekend worden op wedstrijden aan honden die werkelijk buitengewone hoedanigheden vertoond hebben.
Onder bovengenoemde voorwaarden mag het C.A.C. toegekend worden:
Op de werkproeven: opengesteld voor alle honden, reuen en teven tezamen.
De Beheerraad van de Koninklijke Maatschappij SintHubertus duidt ieder jaar wedstrijden aan welke met het C.A.C. mogen
begunstigd worden.
Om in aanmerking te komen voor het C.A.C. moet de hond voor het begin van de wedstrijd ingeschreven zijn in een erkend
stamboek. LOSH/ALSH of buitenlands door FCI erkend stamboek.
Zie specifiek reglement in verband met de leeftijd.
Tussen eerste en laatste resultaat moeten volledig 12 maanden verlopen zijn.
Belgisch Kampioen Obedience. Voorwaarden:
- Twee CAC’s of CACIOB’s zijn nodig, behaald in het hoogste programma en met minimum Uitmuntend (in België).
- De hond dient minimum éénmaal “GOED” te behalen op een CAC of CACIB tentoonstelling
- Tussen de eerste en de laatste CAC min. 1 jaar plus 1 dag.
De titel van kampioen gaat de naam van de hond en het jaartal gedurende het welke de titel bekomen werd
onmiddellijk vooraf. Voorbeeld: Ch. O.B. 2017 Bobbie
De hond die in het buitenland de titel van kampioen behaald heeft, draagt deze in België voor zover dat de eigenaar een officiële
homologatie heeft voorgelegd van het land (erkend door de F.C.I.) dat de titel heeft toegekend. De titel gaat de naam vooraf met het
land van toekenning. Voorbeeld: Ch. F 2017 Bobbie
De verenigingen die proeven inrichten, moeten minstens 3 maanden vooraf de datum doorgeven aan de K.M.S.H.
(tenzij anders gesteld door speciale reglementen), alsook de toelating vragen om C.A.C. te organiseren en de volledige
lijst van de ambterende keurders. De K.M.S.H. behoudt het recht indien nodig, hieraan wijzigingen te brengen. Het feit
dat de gekozen keurders bevoegd zijn verplicht de K.M.S.H. niet tot het toekennen van C.A.C.
Enkel bevoegde keurders erkend door FCI. mogen het C.A.C. voorstellen.
Indien een gekwalificeerde keurmeester op het ogenblik van de tentoonstelling of van de werkproef om grondige reden
verhinderd is zijn taak te vervullen, moet hij vervangen worden door een andere gekwalificeerde keurder, indien het totaal
onmogelijk is tijdig een ander te
vinden benoemd het inrichtend comité een andere persoon, gekozen uit hen die zij het meest bekwaamd achten; deze mag slechts
voor die keer geldig C.A.C.'s voorstellen, zonder nochtans door dit feit, gekwalificeerd te zijn voor de toekomst.
De keurders stellen de honden voor, die zij waardig achten de C.A.C. te bekomen. Deze worden gehomologeerd door de
K.M.S.H. welke eerst nagaat of alle gewenste voorwaarden vervuld zijn.
De K.M.S.H. bepaalt de wedstrijden ter gelegenheid van welke de C.A.C.'s worden uitgeloofd. Deze worden slechts
toegekend aan de aangesloten verenigingen welke alle waarborgen aanbieden.
Het feit de C.A.C. bekomen te hebben, geeft aan de inrichtende maatschappijen, geen enkel recht voor de toekomst en behelst geen
enkele verplichting voor de K.M.S.H.
De kampioenschap (CAC) wedstrijden moeten ingericht zijn conform met de reglementen van de Koninklijke Kynologische
Unie Sint- Hubertus.
De inrichtende verenigingen gaan de verbintenis aan geen enkele verandering te brengen aan hun programma en aan de
keurmeesterlijst, nadat de C.A.C.'s werden uitgeloofd, zonder de K.M.S.H. er onmiddellijk van te verwittigen. Deze behoudt
zich dan het recht voor de toegestane C.A.C.'s volledig of gedeeltelijk terug te trekken.
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Verenigingen die de C.A.C. bekomen hebben verbinden zich toe aan de K.M.S.H., ten laatste binnen de 14 dagen van de
wedstrijd een catalogus of lijst van de deelnemers met naam en adres van de tentoonstellers of concurrenten stipt bijgewerkt
met al de nodige verbeteringen, evenals de volledige lijst van de voorgestelde en de toegekende beloningen, en de melding
van de afwezigen en teruggetrokken honden te doen toekomen.

Aanvraag mogelijkheid tot het invoeren van CAC wedstrijden Obedience.
Bij deze vraagt de Sectie 4D de mogelijkheid om naast het organiseren van CACIOB eveneens wedstrijden met CAC. Reden hiervoor
is dat men op het vlak van FCI wel de mogelijkheid heeft om Internationaal Kampioen te worden via de CACIOB wedstrijden maar de
mogelijkheid om Belgisch Kampioen Obedience te worden bestaat op dit ogenblik nog niet.
De voorwaarden tot het organiseren van een CAC wedstrijd zouden kunnen luiden als volgt:
-Er dienen ten minste vijf deelnemers te zijn in de hoogste klas om het CAC te kunnen voorstellen.
-Er dienen 2 keurmeester te fungeren.
-Er kan slechts één CAC wedstrijd per weekend georganiseerd worden.
-De CAC wedstrijd dient te zijn opgenomen in de sportkalender.
-Een club met een nummer in aanvraag kan geen CAC organiseren
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