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Challenger Cup 

Het doel is om een aantal “particulier” wedstrijden (klasse 1 en 2) tot een circuit aan elkaar te 

koppelen. Deze zullen dan gezamenlijk tot een halve finale en finale leiden  de” Challenger Cup”. 

 

De Halve finale: De eerste 15 uit het klassement hebben voorrang bij het inschrijven voor de halve 

finale.  In het geval dat er minder dan 15 deelnemers zijn of als er meer kunnen starten dan mag dit 

aangevuld worden. De beste 5 van de halve finale komen in de finale. 

 

Tijdens de Finale wordt er gestreden om een wisseltrofee.  

 

Iedereen mag een wedstrijd organiseren.  
 

Dus organiseert u een wedstrijd en voldoet deze aan onderstaande voorwaarde dan kan 

de uitslag meetellen voor de Challenger Cup. 
 

De klasse indeling zal als volgt zijn:  

Klasse 1 op 6 uur  

Klasse 2 (stuurt vanaf de paal) 

 

Pakket DSDS 

Wil je een wedstrijd organiseren en de punten van de deelnemers laten meetellen voor de 

“Challenger Cup” dan kan de DSDS twee pakketten aanbieden; 

 

 

Pakket 1 Pakket 2 

In samenwerking met de DSDS Particulieren wedstrijd met “Challenger Cup” 

- behandeling van inschrijvingen & betalingen 

- wedstrijdinfo 

- startlijsten 

- Jury 

- wedstrijd documentatie (b.v. startlijsten) 

- puntenregristratie CC (houdt klassement bij) 

- Stelt wedstrijdmateriaal ter beschikking 

- helpende hand waar nodig 

- Promotie facebook/ website 

- Promotie facebook/ website 

- puntenregristratie CC (houdt klassement bij) 

 

 

 

Inschrijfgeld / Afdracht: 

De DSDS hanteert de volgende inschrijf gelden: Lid DSDS €15,- niet lid €20,- . Op zich is organisatie 

hier vrij in. Afhankelijk van de ondersteuning die nodig is wordt er een bijdrage voor de DSDS 

gevraagd 

 

Afdracht 

Pakket 1 € 13,= per run voor de organisatie 

Pakket 2 € 1,= per run voor de DSDS 
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Voorwaardes De Trial: 

 

De trial moet ruim op tijd voor de wedstrijd 

gehouden wordt op de trialagenda van de DSDS 

staan. 

 Deelnemers: Iedereen mag mee doen. 

 Minimaal aantal 

deelnemers:  

10 deelnemers per klasse 

 Jury:  De jury moet goed gekeurd worden door de 

TC (bekwaam en onafhankelijk) 

 Course director: Wordt door de organiserende partij aangewezen en 

heeft de leiding over de wedstrijd 

 Tijdbewakers: Wordt door de organiserende partij aangewezen 

 Schapen:  

 

In verhouding met het aantal deelnemers. Het 

dierwelzijn is hier van groot belang. Als hier vragen 

over zijn dan kunnen deze gesteld worden via 

tc@dutchsheepdogsociety.nl 

Per run wordt met minimaal 4 schapen gelopen (bij 

voorkeur 5). De schapen moeten aan honden 

gewend zijn.  

 Eisen terrein / Parcours: 

 

De Jury geeft de goedkeuring. 

 

 Tijds duur van een run: 

 

Bepaald de jury io met de organisatie 

 

 Re-Run en Diskwalificatie: 
 

Bepaald de jury 

 

 De Finale Alleen deelnemers die in het klassement voor-

komen, komen in aanmerking voor de Finale. 

 De Finale Een combinatie mag maar in 1 finale klasse starten 
 De Finale Als een combinatie de finale wint mag deze wel in 

deze klasse blijven lopen maar niet meer starten in 
de finale 

 

 

Puntensysteem 

De uitslag van een CC wedstrijd wordt bijgehouden in een klassement. De punten worden omgezet 

naar een percentage tov de hoogste uitslag van die wedstrijd. Deze percentages worden gemiddeld 

en dat geeft de uitslag voor het klassement. 

Dit klassement wordt gepubliceerd op de site van de DSDS. 

 

Promotie en degradatie. 

Tussentijds kan er gestart worden in een hogere klasse. De behaalde wedstijdpunten blijven dan 

staan in die klasse. Ook vrijwillig in een lagere klasse herstarten behoort tot de mogelijkheden. 

 

De Challenger Cup 

Deze organiseert de DSDS aan het einde van het jaar (Oktober/November) 
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Klachten: 

Indien deelnemers een klacht willen indienen betreffende een wedstrijd 

dan kunnen zij deze schriftelijk indienen bij de course director tijdens de wedstrijd. 

Klachten achteraf worden niet in behandeling genomen. De course director zal 

beoordelen of de klacht tijdens of na de wedstrijd behandeld zal worden. 

 

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. 

 

Inleveren van de Punten bij de DSDS. 
Binnen een week na de wedstrijd moet de organiserende partij de punten inleveren bij de Tc van de 

DSDS. (tc@dutchsheepdogsociety.nl) 


