REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN
VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

1. Algemene bepalingen
Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in
België volgende afkortingen gebruikt worden: OBb; OB1; OB2; OB3.
OB1, OB2 en OB3 zijn internationaal en worden volgens het FCI reglement
gespeeld.
Alle Belgische wedstrijden Obedience, behalve de CACIOB wedstrijden zijn
toegankelijk voor rasloze honden.
Om aan buitenlandse wedstrijden(OB1, OB2, OB3)deel te nemen, moet de Belgische
deelnemer “de toelating om aan internationale wedstrijden deel te nemen” laten
invullen, door de ambterende keurmeester, in het werkboek ( binnenzijde kaft ).
Oudere honden ( die reeds OB speelden voor de nieuwe werkboeken van sectie 4D )
moeten een FCI-OB attest aanvragen bij de sectie 4D. Dit attest of de toelating is
enkel geldig voor de vermelde graad(OB1 of OB2 of OB3) na reeds eenmaal met
succes te hebben deelgenomen in deze graad in België (OB1 of OB2 of OB3) en
indien ingevuld door de ambterende keurmeester. Bij het slagen in een hogere graad
(mag enkel in België) dient dit attest door de ambterende keurmeester ondertekend te
worden met vermelding van zijn volledige naam en handtekening+ de vermelding
van de kwalificatie.
Voor het attest dient de geleider samen met de aanvraag een fotokopie van de eerste
pagina van het werkboekje te sturen aan het secretariaat van de sectie 4D.
( prijs 2.5 € / kaart)
Alle honden rasloos of met FCI stamboom of door het FCI erkende bijlage kunnen
een internationaal FCI-OB attest aanvragen.
Het FCI-OB attest moet steeds het werkboekje vergezellen.
De OB wedstrijden worden volgens het FCI Obedience reglement georganiseerd.
Jaarlijks worden er aan organiserende verenigingen CACIOB wedstrijden toegekend
door de KMSH op voorstel van de Sectie 4D.
Voorlopig worden er jaarlijks slechts 3 CACIOB wedstrijden toegekend, met een
maximum van één wedstrijd per aanvragende club.
2. Algemeen reglement
De wedstrijden vallen onder de algemene inrichtingsreglementen van de KKUSH op
werkproeven en wedstrijden.
Deze wedstrijden dienen aangevraagd te worden door het clubsecretariaat via
MYKKUSH

Opgemerkt dient te worden dat de wedstrijden, zelfs al werden deze gepubliceerd in
de sportkalender, nog officieel moeten aangevraagd worden bij de KMSH en dit ten
laatste twee maanden voor de datum van de inrichting via MYKKUSH.
3. Inschrijvingen
De inschrijvingen gebeuren, per deelnemer, via KKUSHDOG en zijn steeds
vergezeld van het inschrijvingsgeld. Inschrijven verplicht tot betaling van het
inschrijvingsgeld.
Schriftelijk annuleren kan met geldige redenen gebeuren tot 4 weken voor de
wedstrijd nochtans kunnen administratiekosten aangerekend worden (max. 40% van
het inschrijvingsgeld). Nadien blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd.
Voor de officiële wedstrijden wordt het max. inschrijvingsbedrag bepaald door de sectie
4D.
De inrichters hebben de mogelijkheid om wanbetalers op de forfait list te plaatsen,
mits te voldoen aan de geldende reglementen. Zij hebben ook het recht om
inschrijvingen te weigeren, zelfs zonder opgave van redenen.

4. Organisatie van wedstrijden
Er kan maximum 6 uur per dag gekeurd worden à rato van +/-5 honden per uur(OBb
en OB1) en +/- 4 honden per uur(OB2 en 3), per keurmeester.
Tijdens het verloop van de wedstrijd dienen dezelfde oefeningen door dezelfde
keurmeester beoordeeld te worden.
De inrichters dienen ook rekening te houden met volgende punten:
- De keuringen mogen niet aanvangen voor 10.00 uur, enkel tijdens het winteruur
en bij deelname van+/- 20 honden mogen de keuringen een uur vroeger starten.
- Passend in de volledige dagindeling wordt een middagpauze voorzien van
tenminste één tot ander half uur.
- Het einde van de wedstrijd wordt voorzien uiterlijk om 17.30 u.
- De prijsuitreiking dient voorzien te worden uiterlijk om 18.00 uur.
Het voorbrengen van honden tijdens de proeven geschiedt volgens catalogusnummer.
Minimum één week voor de wedstrijd verwittigt de inrichtende club elke deelnemer
individueel wanneer de hond aanwezig moet zijn, hoe laat de wedstrijd aanvangt en
onder welk nummer zij werden ingeschreven.
Honden die te laat aanwezig zijn, kunnen geweigerd worden.
Wie met een loopse teef aan de wedstrijd wil deelnemen is verplicht de inrichters
hiervan op de hoogte te brengen zodat deze honden na de andere honden kunnen
deelnemen. De inrichters zijn ook verplicht om deze melding in het werkboekje van
de hond te noteren.
5. Toelatingsvoorwaarden aan wedstrijden
De honden die deel nemen aan de wedstrijden moeten tenminste,

in OBb:12 maanden oud zijn.
OB1: 12 maanden oud zijn
OB2:13 maanden oud zijn
OB3:15 maanden oud zijn
Elke geleider dient, alvorens het terrein te betreden, het werkboekje van de hond af te
geven op het wedstrijd secretariaat. Indien dit niet gebeurt, wordt de hond geweigerd.
Honden zonder erkende stamboom of bijlage spelen met een doorstreept werkboekje.
Daarenboven verplichten deze eigenaars zich ertoe dat hun volgende hond raszuiver
zal zijn met een door de FCI erkende stamboom.
Buitenlandse deelnemers spelen met een werkboek, uitgereikt door hun Nationale
Kynologische Organisatie.
Alle attesten en prijzen, uitgereikt onder toezicht van de KMSH en de KKUSH,
kunnen enkel ten goede komen aan honden met een stamboom of bijlage die erkend
wordt door deze instanties.
Ingeschreven spelers die niet hebben deelgenomen aan de wedstrijd of
gediskwalificeerd werden, kunnen geen aanspraak maken op een prijs.
6. Administratieve verplichtingen
De inrichtende club stelt een schrijver en een steward ter beschikking per keurder en
zorgt ook voor de beoordelingsbladen.
De inrichters zullen de behaalde uitslagen (ingevulde catalogi) invoeren op
MYKKUSH doorsturen naar de KMSH (2 indien het een wedstrijd was met voorstel
tot CACIOB), ) en het secretariaat van de sectie 4D en indien bestaand naar het
secretariaat van de Provinciale Federatie, en dit binnen de veertien dagen na de
wedstrijd.
Deze catalogi worden vóór de aanvang van de wedstrijd gecontroleerd en, per pagina,
voorzien van een handtekening van minimum één van de ambterende keurmeesters.
Het is verder verboden om in deze catalogi nog deelnemers te schrappen, te wijzigen
of toe te voegen.
Voor de aanvang van de wedstrijd ontvangen de ambterende keurmeesters een
catalogus van de wedstrijd.
Vóór de aanvang van de wedstrijd dient één catalogus voor het publiek gepubliceerd
te worden.
Vermeldingen in de catalogus:
- Naam en aansluitingsnummer van de inrichtende club
- Plaats en datum van de wedstrijd en de graden die ingericht worden
- Namen van de fungerende keurmeester(s)
- Volledige dagindeling en in numerieke volgorde:
Naam van de eigenaar van de hond, naam van de geleider, naam van de club
waarvan hij lid is, naam van de hond, geslacht, geboortedatum,
stamboomnummer, werkboeknummer.
- Alfabetische lijst van de deelnemers.
7. Geleiders

Een hond kan voorgebracht worden door een andere persoon dan de eigenaar. Dit
moet echter vermeld worden bij de inschrijving. Tijdens de wedstrijd mag de geleider
niet vervangen worden.
Elke geleider moet aangesloten zijn bij een club die erkend wordt door de KKUSH of
een door buitenlandse FCI erkende organisatie en dient deze club ook te vermelden
bij de inschrijving. Per "sportjaar" mag een combinatie (geleider met hond) slechts
spelen onder één en dezelfde vereniging, tenzij met wederzijds en schriftelijk
akkoord van de betrokken verenigingen..
Voorstellen van speler en hond : De geleider moet zichzelf en zijn hond voorstellen
aan de keurmeester(s) bij het betreden van het terrein tijdens een wedstrijd
Obedience.
Een geleider mag ten hoogste met 2 honden deelnemen in dezelfde graad.

8. Keurmeesters
Enkel keurmeesters die voor dit programma benoemd zijn door de keurdersbenoemingscommissie van de KKUSH of door een buitenlandse kynologische
organisatie erkend door het FCI, mogen deze wedstrijden keuren.
Zij zullen zich daarbij houden aan de bestaande reglementen en het voorgestelde
puntenstelsel.
Zij hebben recht op de gebruikelijke vergoedingen (reglement KKUSH, of FCI).
De keurmeester(s) dien(t)(en) door de inrichters schriftelijk te worden uitgenodigd
gezien slechts een schriftelijke uitnodiging en de schriftelijke bevestiging ervan,
bindend kan zijn.
De keurder(s) dien(t)(en) nog minimum 1 week voor de wedstrijd verwittigd te
worden met vermelding van de na(a)m(en) van de keurder(s) die op de wedstrijd
fungeren, de indeling van de dag (graad + aantal deelnemers) en de plaats waar de
wedstrijd doorgaat ( liggingsplan).
Keuren van eigen (schoon)familie OB b- OB 1- OB 2- OB 3: Keurmeesters
worden niet toegelaten te keuren: eigen honden, familieleden of honden van
familieleden zoals kinderen, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers, zusters of
schoonfamilie, evenals huisgenoten of personen die onder hetzelfde dak wonen.

9. Beoordelingsblad
Het beoordelingsblad wordt, op vraag van de deelnemers, afzonderlijk getoond door
een verantwoordelijke die is aangesteld door de inrichters.
Wanneer vermoed wordt dat er een vergissing is gebeurd, k(an)unnen de keurder(s)
op een gepast ogenblik en op een behoorlijke wijze hierover geraadpleegd worden.
Wanneer twee of meer deelnemers met gelijke punten eindigen, worden deze
gerangschikt volgens de door het reglement voorziene regels.
Alle niet voorziene gevallen tijdens wedstrijden worden opgelost door de
keurmeesters.

Bij eventuele sancties die worden genomen buiten het puntenstelsel dienen de
ambterende keurmeester(s) een beknopt verslag te sturen naar sectie 4D.
10. Resultaten en overgangen
De vermelding van de resultaten gebeurt in het werkboekje van de deelnemende
hond.
De genoteerde resultaten worden persoonlijk door de keurmeester ondertekend.
De speler mag bij het behalen van minimum 3X uitmuntend tijdens hetzelfde
sportjaar(16/08 tot 15/08 daaropvolgend), in dezelfde graad blijven, tijdens dit
sportjaar, hij is verplicht te veranderen van graad, bij het nieuwe speeljaar. Neemt de
speler echter deel aan de grote prijs Obedience volgende op het speeljaar( met 3X
uitmuntend) mag hij blijven spelen in dit programma tot de GP Obedience. Bij het
behalen van minimum zeergoed staat het de geleider vrij om te veranderen van graad.
Indien 3X uitmuntend werd behaald in 2 sportjaren is de geleider verplicht direct
over te
gaan van graad na de derde uitmuntend.
Wanneer men eenmaal heeft deelgenomen aan een hogere graad, is teruggaan niet
meer mogelijk.
Het overgaan naar een volgende graad wordt uiteraard per hond beschouwd.
Geleiders die met meer dan één hond deelnemen aan wedstrijden, mogen dus geen
resultaten van meerdere honden samenvoegen.
De hond moet (OB1, OB2 en OB3) eerst slagen in eigen land voor hij internationaal
in dezelfde klasse kan spelen.
Enkel voor honden met een FCI stamboom of door het FCI erkende bijlage kan een
CACIOB attest worden aangevraagd.

Honden die in de loop van een sportjaar, via tentoonstellingen, in het RISH worden
ingeschreven, worden pas als dusdanig erkend vanaf het ogenblik dat zij hiervan een
officieel bewijs kunnen voorleggen. Dit wil zeggen dat, voor het overgaan naar een
volgende graad, alle reeds behaalde resultaten voor hen behouden blijven. Voor
eventuele deelname aan de wedstrijd voor de "Beker van België" en / of de "Grote
Prijs van België", gelden de behaalde uitslagen pas vanaf het ogenblik dat de hond in
het RISH werd ingeschreven.
Een sportief jaar loopt van 16 augustus t. e. m. 15 augustus daaropvolgend.
Een sportief jaar voor deelname aan de WK selectie loopt van 1 april t.e.m. 31 maart
daaropvolgend.
11. Annex
Betreffende dwergrassen,
Dwergrassen ( met een schofthoogte onder de 25 cm), kunnen deelnemen aan
nationale wedstrijden en daarbij gebruik maken van hun eigen apporteervoorwerp
indien het aangepaste voorwerp niet aanwezig is op de wedstrijd. Het spreekt voor

zich dat dit voorwerp eveneens zal voldoen aan de door het FCI gestelde
voorwaarden. Voor graad OBb- 1: 1 voorwerp in hout, voor graad 2: 2 voorwerpen in
hout en 1 voorwerp in metaal en voor graad 3: 3 voorwerpen in. Deze voorwerpen
zullen bij het begin van de wedstrijd door de keurmeester beoordeeld worden en op
de plaats bij de andere voorwerpen geplaatst worden. Deze voorwerpen kunnen door
iedere deelnemer gekozen worden die deelneemt aan de wedstrijd.
Indien de aanwezige sprong niet voldoet, mag er eveneens een andere sprong door
deze deelnemer geplaatst worden. Ook deze moet voldoen aan de door het FCI
gestelde voorwaarden en zal beoordeeld worden door de keurmeester.
De sprong zal voor de ganse duur van de wedstrijd gebruikt worden door alle
deelnemers en moet dan ook verstelbaar zijn in hoogte.

Sectie 4D

