Reglement Koppel Wedstrijd ABC Gelderland

1. De koppel wedstrijd moet worden aangevraagd via het PB bestuur met dezelfde eisen die gesteld zijn aan de
aanvraag van een examen .
2. Pakwerkers dienen minimaal wedstrijdpakwerker te zijn. Voorstel wijzigen in: Pakwerkers dienen een geldige
licentie te hebben en minimaal kringgroep pakwerker te zijn waarbij kringgroep pakwerkers eventueel op het
korte werk kunnen worden ingezet.
3. De africhtingonderdelen zijn conform het dan geldende IGP examenreglement en worden beoordeeld door
africhtingkeurmeesters
4. De koppel wedstrijd staat open voor Duitse Herdershonden. Deelnemers dienen lid te zijn van de V. D. H. en
de deelnemende kringgroep uit de provincie Gelderland.
5. De wedstrijd omvat de navolgende onderdelen:
A: speuren, B: appel. C: pakwerk. In de klasse IGP I, IGP II of IGP III.
6. leder team bestaat uit 3 combinaties. Per kringgroep mag men maximaal twee teams inschrijven. Een
geleider mag niet in verschillende teams meedoen. Men dient bij inschrijving aan te geven welke combinaties
een team vormen.
7. leder team moet bestaan uit:
Afd. A : 1 hond IGP I of IGPII of IGP III.
Afd. B : 1 hond IGP I of IGP II of IGP III.
Afd. C : 1 hond IGP I of IGP II of IGP III.

8. Wordt door een combinatie een onvoldoende behaald, dan wordt het team waarvan deze combinatie deel uit
maakt, achter de teams geplaatst met minimaal voldoende ongeacht het aantal punten.
9.

Het inschrijfgeld bedraagt per team € 30,00.

10. De wedstrijd wordt gehouden in september. Daarbij wordt rekening gehouden met het NIAK en de BSP.
11. De prijzentafels bevat 3 tot 5 bekers voor de teams.
Daarnaast een beker voor de beste A, B en C. Bij gelijke punten gaat een hoger certificaat voor. Mocht dit ook
gelijk zijn geeft het hoogst geplaatste team de doorslag.
12. De bijdrage vanuit het PB is vastgesteld op € 200,00
13. De organisatie dient een volledige uitslagenlijst op te sturen naar de secretaris en de commissaris africhting
van het P.B.
14. In bijzondere gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het P.B.

Deze voorwaarden zijn vastgesteld op de voorjaarsvergadering van 3 april 2020 door de AV van de provincie
Gelderland.
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