Challenger Cup
Regels en richtlijnen

1 Inleiding
De Challenger Cup is een competitie voor beginnende handlerscombinaties. Deze
competitie bestaat uit een aantal (particuliere) wedstrijden waarvan de punten worden
verzameld. Het doel van de Challenger Cup is het bevorderen van groei en doorstroming
voor klasse 1 & 2 handlers
Na een kort seizoen van dat in het voorjaar begint zal dit ieder (na)jaar afgesloten worden
met een finale waarbij de beste van dat seizoen uitgenodigd worden om deel te nemen.
Het streven is om in het winterseizoen een aantal andere activiteiten aan te bieden die
bijdragen aan de groei en doorstroming van combinaties in de klasse 1 en 2.
Dit document (versie 2018) is geschreven naar de huidige situatie maar zal met de nieuwe
opzet van de Challenger Cup voor seizoen 2019 en verder worden herzien.
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2 Taken en Verantwoordelijkheden
2.1 Trial Commissie (TC)
De door de Algemene Leden Vergadering(ALV) benoemde Trial Commissie is bevoegd om
definitieve besluiten te nemen omtrent interpretatie en administratieve afhandeling van
de met de Challenger Cup verband houdende zaken.

2.2 Course Director
De course director zal, voor de finale, aangewezen worden door de TC. De course director
is uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

2.3 Tijdbewakers
De TC zal een tijdbewaker benoemen. Deze zal worden geïnstrueerd omtrent zijn of haar
plichten door een lid van de TC en zal verantwoordelijk zijn voor alle besluiten
betreffende tijdsbewaking waar het de deelname pogingen betreft.
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3 Deelnemende wedstrijden
De Challenger Cup is een klassement van een aantal wedstrijden in de klasse 1-6uur en
klasse 2 georganiseerd door onafhankelijke wedstrijd organisatoren waarbij de DSDS een
klassement bij houd. Omdat de CC als doel heeft groei en doorstroming in de klasse 1 en 2
te bevorderen is er gekozen voor een kort seizoen dat loopt van ongeveer april tot oktober.
Deelnemende wedstrijden zullen als zodanig tijdig bekend worden gemaakt. Vanuit de
DSDS worden er geen regels opgelegd met betrekking tot het parcours, echter vragen we
organisatoren dicht te blijven bij het ‘Engels parcours’.

3.1 Inschrijvingen
De inschrijvingen van de deelnemende wedstrijden verlopen via, en onder de voorwaarde
van, de organiserende partij.
3.1.1 Deelnemers
Iedereen kan deelnemen aan een CC wedstrijd

3.2 Uitslag & Punten
De uitslag van een CC wedstrijd zal door de organisator per
klasse bijgehouden en gepubliceerd worden.
De DSDS zal deze uitslag verwerken in het CC klassement,
hierin zal voor iedere 1e plaats 10 punten, voor iedere 2e
plaats 9 punten..etc worden toegekend.
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4 Finale
De finale wordt gehouden in klasse 1-6 en klasse 2. De finale zal ten minste plaats bieden
voor de 15 beste per klasse en zal bestaan uit een voorronde en een finale waar de beste 5
uit de voorronde aan deel mogen nemen.

4.1 Startgeld
Startgeld voor de voorronde van de CC Finale zal gelijk zijn aan het thans geldende tarief
voor de desbetreffende klasse. Als dit niet is vastgelegd zal het thans geldende tarief voor
Novice wedstrijden worden gehanteerd.
Voor de finale run hoeft niet te worden betaald.

4.2 Deelname Plaatsing Finale
Deelname aan de finale is op uitnodiging. De Trial Commissie zal na verwerking van de
punten de beste per klasse van dat seizoen uitnodigen voor deelname aan de finale.
Waar een deelnemer in meerdere klasses punten behaald heeft zal deze worden
uitgenodigd voor de hoogste klasse.
Combinaties die op open niveau lopen (dat wil zeggen in de BCCN Kwalificatie mag starten
of deel heeft genomen aan een Dutch National Open zullen niet worden uitgenodigd. Voor
combinaties die niet aan deze criteria voldoen maar wel op dit niveau lopen doen wij een
beroep op de sportiviteit van de handler.
4.2.1 Commitment
Handlers die inschrijven voor de Challenger Cup finale geven hiermee aan dat zij zich
conformeren aan de regels zoals deze zijn vastgesteld en gepubliceerd.

4.3 Aantal honden
Een handler mag met maximaal 2 honden deelnemen aan de CC Finale

4.4 Startvolgorde
De in het klassement als laagst geplaatste handler zal als eerste starten, de hoogste
geplaatste als laatste. Indien een handler 2 honden start zal hier ten minste 3 plaatsen
tussen zitten, zodanig dat de hoogst geplaatste hond bij voorkeur zijn plaats behoudt.

4.5 Prijzen
De nummers 1,2 en 3 ontvangen een schild met daarop minimaal de volgende tekst
Plaats
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1

Challanger Cup %20%% %Klasse% 1e Plaats

%datum% - &plaats%

2

Challanger Cup %20%% %Klasse% 2e Plaats
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3
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5 Regels betreffende deelnemende honden
Er zullen geen honden op de wedstrijd gronden binnengebracht worden die ongezond,
blind of mank zijn of die lijden aan besmettelijke aandoeningen.
Honden zijn niet toegestaan middelen te dragen of om te hebben, die zouden kunnen
bijdragen bij zijn/haar prestaties te velde.
Indien een deelnemer met een loopse teef deel zal moeten nemen, dient deze deelnemer
de course director hiervan op de hoogte te brengen, alvorens de wedstrijd aanvangt op de
dag van zijn/haar deelname. De deelnemer zal de teef niet op het terrein brengen op
dagen dat deze teef niet in de planning staat opgenomen of op de dag van de deelname
zelf alvorens daar expliciet toestemming is gegeven door de course director.
Kleuren of verven van honden is niet toegestaan. Indien de deelnemer dit artikel
overtreedt, zal de deelnemer door de TC, of indien wenselijk en noodzakelijk, door het
bestuur, nader geïnstrueerd worden zoals zij wenselijk en noodzakelijk achten. De
deelnemer is gehouden alle instructies hem/haar opgelegd door de TC dan wel het bestuur
op te volgen.

5.1 Deelname
Elke deelnemer moet klaarstaan wanneer de course director hem/haar afroept voor
zijn/haar deelname. Iedere deelnemer die daar niet aan voldoet zal één maal een
waarschuwing ontvangen en daarna deelnemen op een tijdstip dat door de course
director wordt aangegeven. Bij herhaling zal de deelnemer worden gediskwalificeerd voor
de betreffende wedstrijd.
5.1.1 Volgorde
Deelnemers worden geacht notie te nemen van het feit dat hoewel de volgorde strikt
aangehouden dient te worden, er geen garanties over de precieze starttijd gegeven kan
worden.
5.1.2 Uitleg en aanvang
Elke deelnemer die enige uitleg behoeft over (delen van) het parcours, dient zich daartoe
te vervoegen bij de course director alvorens zijn/haar run formeel aanvangt. Na formele
aanvang van de run kunnen er geen vragen meer worden beantwoord.
Zodra de deelname formeel aangevangen wordt, wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer
op de hoogte is van de instructie omtrent het parcours en wordt er verwacht dat deze ook
opgevolgd worden in al haar details.
Zodra de deelnemer zijn/haar deelname formeel heeft aangevangen, is hij/zij volledig in
handen van de jury.
Elke deelnemer die nadat zijn/haar deelname formeel heeft aangevangen op enigerlei
assistentie ontvangt kan worden gediskwalificeerd.
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5.1.3 Tijd
Indien een handler al niet op eerder verzoek of instructie van de jury is gestopt, kan hij/zij
van het veld worden geroepen bij verstrijken van de tijdslimiet, waarbij in het laatste
geval, alle punten behaald tot aan het moment van het verstrijken van de tijdslimiet, wel
geldig zullen zijn.
Zodra de jury het tijdsignaal geeft, moet de handler stoppen en de schapen verzamelen en
direct afvoeren of klaarzetten voor de afvoerder zoals aangegeven tijdens de briefing.
5.1.4 Retire
Deelnemers die voor het volledig afronden van het parcours, anders dan op aanwijzing
van de jury of Course Director, het veld verlaten verliezen per direct alle punten.
5.1.5 Gedrag van hond en handler
Deelnemers moeten altijd hun hond(en) onder controle hebben en ervoor zorgen dat het
gedrag van de hond geen invloed heeft op de wedstrijd.
5.1.6 Honden op het wedstrijdveld
Het is de deelnemers en alle overige niet bevoegde personen verboden hun hond(en) op
het wedstrijdparcours te laten of mee te nemen voordat de wedstrijd start. Ook mogen ze
niet met hun hond aan het werk gaan bij de wedstrijd schapen voordat de wedstrijd (of
individuele deelname) aanvangt. Voorafgaand aan de wedstrijd (tijdens de briefing)mogen
de deelnemers zonder hun hond het parcours inspecteren.
5.1.7 Vernieuwde deelname (Re-Run)
Wanneer de situatie erom vraagt, kan de jury tijdens de wedstrijd de course director
vragen de combinatie te laten stoppen en hen een re-run toe te kennen..
De re-run zal vanaf dat punt doorgaan waar de originele deelname op verzoek van de jury
werd gestopt, en punten toegekend tot op dat moment blijven geldig .
Als er een een re-run nodig is door een onjuist aantal schapen, verkeerd gemarkeerde
schapen of door ongeschikte of niet fitte schapen, is het aan de jury om te besluiten vanaf
welk punt de re-run begonnen mag worden.
Als de jury besluit dat de re-run op enig ander punt anders dan het beginpunt mag
worden aangevangen, zijn de punten toegekend tot dat onderdeel geldig.
Het is aan de jury om een re-run toe te kennen op basis wat hij/zij ziet of wat de course
director aangeeft. Een deelnemer zal de jury nooit vragen om een re-run. In het geval van
een afwijkende situatie kan de handler contact zoeken met de Course Director om aan te
geven dat er een probleem is.
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5.1.8 Diskwalificatie
De jury kan bij de course director aangeven als diskwalificatie nodig is.
Bijten zal leiden tot diskwalificatie. In geval van zelfverdediging van de hond, kan de jury
anders besluiten.
Overduidelijk afwijken van het parcour kan ook leiden tot diskwalificatie.
Hulp van buitenaf mag niet en kan leiden tot diskwalificatie
Een deelnemer die is gediskwalificeerd verliest alle aanspraak op punten.
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6 Slotbepaling
6.1 Overtreding van artikelen
Deelnemers, officials of leden die zich schuldig maken aan overtreding van de artikelen in
dit wedstrijdreglement, of zij die zich schuldig maken aan ongepast gedrag op het
wedstrijdterrein of daarbuiten, welke naar de mening van de TC schade toebrengt aan de
goede naam van de DSDS, zal naast de eventuele strafmaatregel opgelegd door de jury,
door de TC gerapporteerd worden aan het bestuur van de DSDS voor een disciplinaire
maatregel.
Deze maatregelen kunnen bestaan uit:
1. Een officiële waarschuwing ontvangen. Bij herhaling één van de
onderstaande maatregelen.
2. Uitgesloten worden als deelnemer van een of meerdere wedstrijden, of
deelname als official op alle wedstrijden van de DSDS voor een periode
vastgesteld door het bestuur.
3. Enige andere disciplinaire maatregel, die het bestuur wenselijk en
noodzakelijk acht, opgelegd kunnen krijgen.
4. Geschorst of geroyeerd kunnen worden uit de DSDS
De persoon tegen wie een klacht is ingediend verwerft automatisch het recht om in
persoon dan door een vertegenwoordiging, voor het bestuur zijn/haar verweer te voeren,
alwaar er van hem/haar verwacht wordt tekst en uitleg te geven naar aanleiding van
vragen van leden van het bestuur.
Onderhevig aan voorgaande artikelen, dienen alle verzoeken en disputen, verband
houdend met de wedstrijden van de DSDS of verband houdend met de artikelen die niet
reeds bindend zijn beslecht door ofwel de jury ofwel de TC, voorgelegd en afgehandeld te
worden door het bestuur. Diens beslissing in deze is bindend en definitief, en niet
onderhevig aan instructies verkregen van de rechterlijke macht. Bij aanwezigheid van
minstens 3 leden van het bestuur is het besluit rechtsgeldig.
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6.2 Klachten
Wanneer deelnemers een klacht willen indienen betreffende een wedstrijd dan dienen zij
deze, indien mogelijk, op de dag zelf, tijdens de wedstrijd kenbaar te maken bij de course
director. De course director zal beoordelen of de klacht tijdens of na de wedstrijd
behandeld kan worden. In geval van geschil of op aanwijzing van de course director kan
de klacht binnen 7 dagen na voorval per e-mail ingediend worden bij het bestuur.
(klacht@dutscheepdogsociety.nl)

6.3 Prijzen
Alle prijzen gewonnen op een wedstrijd van de Dutch Sheep Dog Society kunnen aan
correctie onderhevig zijn voor iedere correctie in uitslag, inschrijving of anderszins tot op
4 weken na uitgifte.

6.4 Annulering van wedstrijden
Het bestuur van de DSDS behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere
omstandigheden als b.v. vervoersverboden of het intrekken van toezeggingen van land,
schapen of vergunningen eenzijdig het wedstrijdschema aan te passen of wedstrijden te
annuleren.
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7 Revisie
Versie

Challenger Cup

Datum

Auteur

Reviewer

0.1

20180823

Conrad

Eerste versie

0.2

20180914

Conrad

nav opstart CC2018 en opmerking
Jolanda wat aanpassingen gedaan

- 10 / 9 -

Wijziging

Regels en richtlijnen rev2018V1.3

