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OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE” VDA-ADD LASTENCOHIER
A.ALGEMENE SCHIKKING
I. Benaming
1.-De wedstrijd draagt de naam OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ” (Obedience OBb of OB1
of OB2 of OB3) met CACIOB.
2.- In de OPEN ”BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ”, zal de winnaar de titel mogen dragen van
winnaar van de OPEN ”BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ”.
met vermelding van de discipline en het jaartal (OPEN BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD 20..”).
II. Organisatie
1.-De organisatie van de OPEN ” BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ” zal door de VdA. toegekend
worden. Ze wordt toevertrouwd aan een vereniging/club of een vrije vereniging van clubs. In geval van een
vereniging van clubs, worden deze als gezamenlijk aansprakelijk beschouwd en moeten zij samen een uitvoerend
comité aanduiden dat verantwoordelijk blijft ten overstaan van de clubs en de VdA-AdD.
2.-Deze organisatie zal zo veel mogelijk beurtelings gebeuren en per provincie. (De aanvragen van de organiserende
verenigingen moeten tegen 1 september van het vorig jaar aan het algemeen secretariaat van de VdA en het
secretariaat van de betrokken sectie opgestuurd worden).
3.-De terreinen moeten op alle punten overeenstemmen met de reglementen van de betwiste discipline.
4.- De OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ” zal doorgaan op een gepast terrein, goed te keuren
door de sectie 4D. In ieder geval zal het terrein ongeveer 1000 m²(40mX25m)buiten en 600m² (30mX20m)binnen
moeten bedragen.
5.- Op de dag van de OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ” zal er geen andere wedstrijd van
dezelfde discipline mogen plaats hebben, zelfs indien hij een andere categorie betreft.
6.- De Sectie 4D duidt de keurmeesters aan en stelt de keurmeesters voor aan VdA maar de uitnodigingen worden
gedaan door het organiserende comité, die alle nodige maatregelen zal treffen om ze te ontvangen. De stewards
worden aangeduid in overleg met de sectie.
7.-Alleen de door de KKUSH voorziene vergoedingen mogen geëist worden, op basis van 0,35 cent de km en 35euro
per gepresteerde dag voor de keurmeesters en 0,25 cent de km voor de steward, met uitsluiting van alle mogelijke
supplementaire kosten zoals telefoon, bar, enz...
8.- De keurmeesters zullen met 2 zijn in OB 3.
9.- De functionarissen die niet in punt 6 hierboven opgenomen zijn zullen in beginsel aangeduid worden door het
inrichtende comité.

III.- Officieel afgevaardigde van de VDA.
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1°) De VDA zal een officiële afgevaardigde aanstellen die er op zal waken dat de organisatie verloopt in
overeenkomst met dit lastenkohier en de reglementen van de KKUSH. In deze hoedanigheid krijgt hij volmacht om
toezicht te houden op de verschillende voorbereidingsfases en op de plaatselijke realisaties. Hij zal beroep doen op
de sectie 4D, aan wie hij technische taken kan overdragen. Zijn verplaatsing- en verblijfkosten vallen ten laste van de
VDA.
2°) Bij de ontvangst van de toekenningbrief, neemt het organisatiecomité binnen de acht dagen contact met de hierop
vermelde afgevaardigde, teneinde samen de organisatie en de voorbereidingskalender op te stellen, evenals de
verdeling der taken, volgens de hierna volgende modelkalender:
- Uitnodiging van keurmeesters en personeel: bij ontvangst van de inlichtingen, met een maximum van 8 dagen.
- Affiches: minstens 3 maand voor de wedstrijd.
- Het Parcours van de wedstrijd moet beschikbaar zijn 2 weken voor de wedstrijd.
- Verzending van de inschrijfformulieren: minstens 2 maanden voor de wedstrijd
-Sluiting der inschrijvingen: de 3de vrijdag voor de wedstrijd (op het adres van de officiële afgevaardigde van de
OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ” met kopie naar de secretaris van de betrokken sectie.
3°) Op de dag van de wedstrijd wordt het appel van de deelnemers gedaan door de afgevaardigde, volgens de
officiële deelnemerslijst van de VdA.
4°) De afgevaardigde verzekert zich dat de oefeningen niet in strijd zijn met de reglementen.
5°) Hij neemt kennis van de puntenbladen en van de officiële uitslagen, die hij mee ondertekent.
6°) Het organisatiecomité zal aan de afgevaardigde het ontwerp of de drukproef voorleggen van de uit te voeren
drukwerken.
7°) Zij zullen eveneens een exemplaar van het lastenkohier tekenen ter aanvaarding. Hiermede nemen zij de
verantwoordelijkheid de organisatie tot een goed einde te brengen.
IV. Inschrijvingen.
1. Alle honden kunnen deelnemen aan deze OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ” er is geen
selectienorm voorzien om deel te nemen.
2.-De inschrijvingen van de honden, zullen aan de officiële afgevaardigde van de VDA opgestuurd worden met
kopie aan het secretariaat van de bevoegde sectie 4D.
3.- De sectie 4D stelt een inschrijfformulier op waarin de algemene schikkingen en deze eigen aan de desbetreffende
discipline worden opgenomen, evenals de sluitingsdatum. Dit formulier wordt door de sectie ter beschikking gesteld
van het O.C., die het minstens 2 maanden voor de manifestatie ter beschikking zal stellen van de deelnemers.
4.-Monorchide of cryptorchide reuen worden toegelaten. De loopse teven worden toegelaten op het einde. Buiten
hun prestatie, zullen zij de gehele dag behoorlijk van de andere deelnemers afgezonderd worden.
5.-Op de dag van de OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ” moeten er minstens 8 geldige
inschrijvingen zijn.
6.- Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen, ook voor buitenlandse deelnemers.
7- De OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE VDA-ADD ” wordt gegeven aan de 1ste plaats van iedere graad.
De best geplaatste Belgische deelnemer, die niet de 1ste plaats behaalde, krijgt de prijs “BELGIAN TROPHY
OBEDIENCE VdA/AdD”
8- Het inschrijvingsgeld bedraagt max. 15€ voor graad Obb en OB1 en OB2 en Max. 20€ voor graad OB3.
V. Allerlei
1.-Het O.C. zendt twee exemplaren van al de drukwerken aan de VDA en aan de officiële afgevaardigde en aan de
sectie 4D.
2.- Een controle door een dierenarts dient voorzien te worden voor alle deelnemers, vóór de lottrekking.
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3.-De inschrijfformulieren, de affiches, de programma’s evenals elke belangrijke mededeling worden opgemaakt in
de twee landstalen en in het Engels .
4.-De middagpauze voor het personeel en de deelnemers mag niet langer dan één uur duren.
5.-Het O.C. moet er voor zorgen dat de prijsuitreiking ten laatste om 18 uur begint.
6.-Het O.C. stuurt de uitnodiging aan de leden van de Raad van Bestuur van de K.M.S.H. en aan het Bestuur van de
V.d.A., evenals aan het Bureau van de desbetreffende sectie 4D
7.-Het is verboden alcoholische dranken op te dienen of aan te bieden tijdens de wedstrijd aan de keurmeesters, zelfs
tijdens de tussenpauzen.
8.-Het O.C. zal een afzonderlijke parking voorzien, bewaakt en kalm, speciaal voorbehouden aan de deelnemers. Bij
voorkeur schaduwgericht.
Het O.C. zal emmers met fris water gedurende de ganse duur van de manifestatie voorzien, zowel op de parking als
buiten de afsluiting van het terrein zodat de honden te allen tijde kunnen drinken.
Het O.C. zal rond het terrein en op de parking een gratis verdeler van zakjes voorzien zodat de geleiders de
uitwerpselen van hun honden kunnen opruimen.
VI.-Deelnemers
1.-Gedurende de manifestatie zijn alle deelnemers verantwoordelijk voor de netheid van de site(terrein parking
enz.….)
2.-Gedurende de volledige manifestatie, zowel voor gedurende of na de wedstrijd, zullen de deelnemers beleefd en
correct blijven. Een inbreuk hierop ten aanzien van de jury, organisatoren en/of officiëlen kan leiden tot uitsluiting en
ook van door hun honden behaalde resultaten.
3.-Het gebruik van prikketting, elektrische stroomband, mishandeling van de hond, gedurende de volledige
manifestatie leiden tot uitsluiting van de geleider en zijn honden en annulatie van de behaalde resultaten.
4.-Speeltjes of eten zijn niet toegelaten op het terrein tijdens de wedstrijd.
5.-Indien gedurende de manifestatie inbreuken gepleegd worden tegenover de bepalingen van punt 2 en 3 hiervoor
vernoemd, met sancties als gevolg, zal hierover verslag worden opgesteld.
VII.- BIJZONDERE SCHIKKINGEN.
voor de OPEN “BELGIAN WINNER OBEDIENCE” VDA-ADD Obedience
Datum: in principe elke zaterdag of zondag is goed, tussen 15 Mei en 30 Juni en indien op tijd aangevraagd aan de
VdA-AdD.
Alle gevallen niet voorzien door het lastenkohier zullen opgelost worden door de Raad van
bestuur van de VDA/AdD.
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