World Trial 2017
Kwalificatie
Regels en richtlijnen

Inleiding
Als leidraad voor de organisatie van de WT-kwalificatiewedstrijden worden de ISDS ‘Rules
for Trials’ gebruikt. Deze regels zijn opgesteld voor de Nationals en Internationals van de
ISDS waarbij de intentie wordt uitgesproken om deze regels te laten gelden voor alle
trials. Met name de technische regels betreffende parcours, puntentelling zijn duidelijk en
direct toepasbaar. Daarnaast zijn echter veel regels uit de Rules for Trials specifiek gericht
op de organisatorische structuur binnen de ISDS. Voorbeelden daarvan zijn zaken over
lidmaatschap en inschrijving. Andere regels betreffende criteria voor deelname van
handlers en honden voor de WT wijken af van de Rules for Trials.
In onderstaande regels zijn de belangrijkste zaken uit de Rules for Trials die van belang
zijn voor de WT-kwalificatiewedstrijden vertaald en waar nodig aangevuld met zaken die
naar het inzicht van de TC wenselijk en mogelijk zijn. Het is geen uitputtende vertaling
van de ‘Rules for Trials’ maar praktische afspraken aan de hand waarvan het mogelijk is
om een goede reeks WT-kwalificatiewedstrijden te organiseren.
De WT-kwalificatiewedstrijden hebben als doel het samenstellen van een zo sterk
mogelijk Nederlands team voor de WT. De TC streeft er naar om een viertal wedstrijden te
organiseren op kwalificatie niveau waardoor de beste combinaties afgevaardigd kunnen
worden.
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Taken en Verantwoordelijkheden
Trial Commissie (TC)
De door de ALV benoemde Trial Commissie is bevoegd om definitieve besluiten te nemen
omtrent interpretatie en administratieve afhandeling van de met deze kwalificatie
wedstrijden verband houdende zaken.

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

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 deelnamepogingen betreft.
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WT-kwalificatiewedstrijden
De kwalificatieronde om te komen tot een Nederlandse afvaardiging voor de Worldtrial
2017 zal bestaan uit een reeks van 4 wedstrijden waarin de handlers zich kunnen
kwalificeren.

1_
2
3
4

Datum
19/20 maart
16/17 april
21/22 mei
23/24 september

Locatie
Limburg
Boijl
NTB
Limburg

Jury
NTB
NTB
NTB
NTB

Wedstrijd 4 is tevens de voorronde voor de Dutch National. Aan deze wedstrijd is een
maximum

van

80

deelnemers gesteld. Dit zijn de beste 80 na de eerste 3

kwalificatiewedstrijden.
Voor selectie voor de World Trial is deelname aan de National (voorronde en indien bij
laatste 16 de finale) verplicht. De beste 16 van de voorronde gaan door naar de dubbele
outrun finale. De winnaar van de DN-finale plaatst zich direct voor deelname aan de WK.

Groepsindeling
Deelnemers zullen twee maal op een eerste wedstrijddag deelnemen en twee maal op een
tweede wedstrijddag.
Groep A Q1 za / Q2 zo / Q3 za /Q4 za
Groep B Q1 zo / Q2 za / Q3 zo /Q4 vr

Puntentelling
Combinaties (Handler + Hond) kunnen wedstrijdpunten verdienen. De toekenning van de
punten geschiedt d.m.v. het percentagesysteem. Degene die de meeste punten in een
wedstrijd vergaart krijgt 100%. Iedere qualifier wordt gezien als een wedstrijd over twee
dagen met een gecombineerde uitslag. Van daar af wordt naar beneden gerekend en de
behaalde punten in percentages uitgedrukt. Van de gelopen wedstrijden tellen de drie
beste resultaten voor het eindresultaat.
Gelijke stand
Bij gelijke stand op de wedstrijddag wordt de uitslag bepaald op:
1. Punten toegekend voor de Outrun, Lift, Fetch
2. Punten voor elk opvolgend onderdeel
3. Puntendeling
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Gelijke stand na 4 wedstrijden
Bij gelijke stand na 4 WT-kwalificatiewedstrijden wordt de uitslag voor de handlers die
voor één van de selectieplaatsen in aanmerking komen bepaald op:
1. Hoogste aantal punten opgeteld van onderlinge resultaten over alle
wedstrijden die door beide handlers gezamenlijk zijn gelopen
2. Punten toegekend voor de Outrun, Lift en Fetch over alle wedstrijden die
door beide handlers gezamenlijk zijn gelopen
3. Punten voor elk opvolgend onderdeel over alle wedstrijden die door beide
handlers gezamenlijk zijn gelopen.
4. Run-off
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Selectie & Team
De handlers met het hoogste aantal wedstrijdpunten aangevuld met de winnaar van de
Dutch National plaatsen zich voor het World Trial Team.

Team Captain
Indien de winnaar van de Dutch National lid is van de DSDS wordt hij aangewezen als
Teamcaptain. Is dit niet het geval dan zal het hoogst geplaatste lid van de DSDS uit de
WT-kwalificatiewedstrijden worden aangewezen als Teamcaptain.

Nederlands Team
De winnaar van de Dutch National aangevuld met 4 handlers met de hoogste score uit de
voorronde vormen samen het Nederlandse team voor de team wedstrijd. Een handler mag
met één hond uitkomen in het Nederlandse team voor de teamwedstrijd.
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Inschrijvingen
Informatie over de wedstrijden wordt bekend gemaakt in de wedstrijdagenda op de
website van de Dutch Sheep Dog Society.
Inschrijvingen voor de WT-kwalificatiewedstrijden vinden plaats via het opgegeven e-mail
adres in het informatie bulletin van de wedstrijd.
Inschrijvingen dienen binnen te zijn voor de aangegeven sluitingsdatum in het
infobulletin van de desbetreffende WT-kwalificatiewedstrijden. Inschrijvers krijgen een
bevestigingsmail, deze dient als bewijs van inschrijving. Na betaling is de inschrijving pas
definitief!

Deelnemers
Deelnemers aan de WT-kwalificatiewedstrijden dienen woonachtig te zijn in Nederland.

Startgelden
Startgelden voor de WT-kwalificatie wedstrijden per run zijn €15,- voor leden van de
DSDS en €25,- voor niet leden. Vooraf betaalde inschrijfgelden worden niet geretourneerd.

Commitment
Handlers die inschrijven voor de WT-kwalificatiewedstrijden geven hiermee aan dat zij
zich conformeren aan de regels zoals deze zijn vastgesteld en gepubliceerd voor de
inschrijving. Ook geven zij daarmee aan dat zij bij het behalen van één van de
selectieplaatsen samen met de andere handlers die ons land vertegenwoordigen op de
Worldtrial als één team naar buiten zullen treden.

Medewerking bij Opzetten
Bij de wedstrijden zal van de handlers medewerking worden gevraagd bij het opzetten.
Deze medewerking is niet vrijblijvend en kan indien er geen medewerking wordt
verleend gevolgen hebben voor verdere deelname aan de WT-kwalificatiewedstrijden.

Voorinschrijving
Omdat WT-kwalificatiewedstrijden voor alle handlers toegankelijk zijn, was het moeilijk
in te schatten hoeveel combinaties gaan inschrijven voor deze reeks wedstrijden. Om daar
een beeld van te krijgen is er voor gekozen om een voorinschrijving te houden. Handlers
die zich bij deze voorinschrijving hebben opgegeven hebben voorrang bij de definitieve
inschrijvingen. De startlijst zal als er ruimte is, aangevuld kunnen worden met
combinaties die niet zijn opgegeven in de voorinschrijving.
Bij een eerste inschrijving van een handler die niet aan de voorinschrijving heeft
deelgenomen zullen alsnog NAW gegevens, e-mail en telefoonnummer(s) en gegevens
honden

worden gevraagd. Dit in het belang van communicatie bij onvoorziene

omstandigheden en mogelijke andere correspondentie.
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Aantal honden
Eigenaren kunnen tot 3 honden opgeven. Waar 2 honden zijn opgegeven, mag de eigenaar
bij inschrijving opgeven met welke hond hij het eerst wenst deel te nemen. Waar 3
honden zijn opgegeven, zal de eigenaar bij inschrijving moeten verklaren met welke hond
hij eerst wenst deel te nemen en met welke hond, als mogelijk, derde hond is.
Per trial zal bekeken worden of de startlijst het toelaat alle derde honden te starten, als dit
mogelijk is kan een handler ook deze hond starten. Bij inschrijving dient de eigenaar aan
te geven of hij/zij wenst de 3e hond te starten. Na sluiting, voor publicatie startlijst zullen
zij die een derde hond wensen te starten op de hoogte worden gebracht als dit mogelijk is.
De inschrijvingen moeten op naam van de eigenaar zijn, maar de hond kan door de
eigenaar of door een vervangende handler tijdens de wedstrijd worden ingezet. Wanneer
vervangende handlers worden benoemd, moeten de eigenaren bij de inschrijving de
naam en adres van de vervangende handler opgeven.
Geen eigenaar of vervangende handler kan meer dan 3 honden inzetten.
Een vervangende handler moet in het land verblijven waar de eigenaar verblijft.

Conflicten
Conflicten die verband houden met eigendomsvraagstukken zullen worden beslecht aan
de hand van gegevens van het stamboek van de ISDS of NHSB
Bij conflicten omtrent deelname of inschrijving zal dat conflict worden beslecht door het
bestuur.

Voorkeur groep
Handlers mogen bij de eerste inschrijving aangegeven naar welke combinatie van
wedstrijddagen (groep A of B) hun voorkeur uitgaat. Wanneer er teveel inschrijvingen zijn
voor één van de combinaties van dagen dan zal door middel van loting een aantal handler
worden ingedeeld op de andere combinatie van wedstrijddagen.

Startvolgorde
De volgorde op de wedstrijddag zal door loting worden vastgesteld. De loting zal op zo’n
manier plaatsvinden dat op de wedstrijddag geen deelnemer met zijn tweede hond zal
deelnemen voordat alle deelnemers met twee honden minstens met één hond hebben
deelgenomen.
De startvolgorde zal door de TC op zo kort mogelijke termijn aan de deelnemers te kennen
worden gegeven. En die volgorde zal tijdens de wedstrijden strikt worden aangehouden
tenzij de course director wijzigingen aanbrengt.

Aanvang
Aanvang van de wedstrijd zal op de startlijst worden vermeld. Op de wedstrijddag kan
hier door onvoorziene omstandigheden van worden afgeweken.
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Het Parcours
Voor de deelname van elke deelnemer zullen 5 schapen worden opgesteld.
Het parcours, de puntentoekenning per onderdeel en tijdslimiet zijn vastgelegd door de
ISDS. De verantwoordelijkheid om het parcours zoveel mogelijk in overeenstemming met
de regels uit te zetten ligt bij de wedstrijdleiding.

Het verzamelen op ± 350m (Outun, Lift, Fetch)
De hond kan voor zijn outrun om het even linksom of rechtsom worden weggestuurd.
Hierna dienen de dieren in een rechte lijn te worden teruggebracht (Fetch), vanaf het punt
waar de hond ze oppikte, naar de handler, midden door de opening (van 6,40 meter wijd)
van de middelste poort op ±140m afstand van de handler. De poort mag niet opnieuw
worden genomen. De handler dient vanaf de outrun bij de paal te blijven en dient aan het
eind van het terugbrengen de schapen achter zich langs te laten leiden.

De Drive
De handler zal bij de paal blijven en de hond instrueren de schapen ±400m op te drijven
over een driehoekig parcours door 2 poorten waarvan de hekken 6,40 meter van elkaar
e
verwijderd zijn. Waarbij ook weer geldt dat een 2
poging op om het even welke poort niet

toegestaan is.
Het drijven eindigt wanneer de schapen in de scheidingsring aankomen. De handler dient
bij de paal te blijven totdat de schapen zich in de scheidingsring bevinden.
Indien het een kleiner parcours betreft, waarbij de verzamelafstand minder dan 350m
betreft, zal de te drijven afstand vergroot worden, totdat de som van de verzamelafstand
(Fetch) en de drijfafstand (Drive) samen ±750m is, of een afstand die praktisch haalbaar is.
De drive mag zowel linksom als rechtsom opgesteld worden. Dit zal voorafgaand aan de
wedstrijd door de wedstrijdleiding worden vastgesteld.

Shed
2 niet gemarkeerde schapen moeten binnen een ring van ±36,5m in diameter worden
afgescheiden van de overige schapen. De hond moet volledige controle over de 2
afgescheiden schapen hebben (binnen of buiten de ring) anders zal de scheiding niet
correct zijn uitgevoerd.
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Pen
De pen dient ±2,7m bij 2,4m groot te zijn met een breed hek van ±2,4m waaraan een lang
koord van ± 1,8m bevestigd is.
Bij het voltooien van het scheiden moet de handler naar de pen gaan, daarbij de hond
achterlatend bij de schapen om deze naar de pen te brengen. De schapen dienen naar het
hok te worden gebracht, waarbij het de handler verboden is de hond op enige wijze bij te
staan tijdens het naar het hok drijven van de schapen.
De handler zal zich bij het hek bevinden met het koord in de hand en mag het koord niet
meer loslaten. De hond moet de schapen de pen indrijven. Daarna zal de handler het hek
sluiten.
Nadat de schapen weer losgelaten zijn, zal de handler het hek weer sluiten en vastmaken.

Single
De handler zal zich weer naar de scheidingsring begeven, daarbij de hond achterlatend bij
de schapen, die weer op eigen kracht de schapen naar de scheidingsring zal moeten
brengen. 1 van de 2 gemarkeerde schapen zal binnen de scheidingsring van de overige
schapen afgescheiden worden (Single). Daarna dient het van de overige schapen
gescheiden te blijven totdat de jury haar tevredenheid kenbaar heeft gemaakt. Het is de
handler weer verboden om de hond te assisteren bij het afdrijven van het af te scheiden
schaap, dan wel zelf te pogen het schaap af te drijven.
Er zullen geen punten worden toegekend voor onderdelen uitgevoerd in de scheidingsring
of bij het opsluiten indien het bewuste onderdeel buiten de vastgestelde tijdslimiet
voltooid werd.

Puntenverdeling
Outrun
Lift
Fetch
Drive
Shed
Pen
Single
Totaal
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Regels betreffende deelnemende honden
Er zullen geen honden op de wedstrijdgronden 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.
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Deelname
Elke deelnemer moet klaarstaan wanneer de course director hem/haar afroept voor
zijn/haar deelname. Iedere deelnemer die daar niet aan voldoet zal in de WT-kwalificatie
reeks 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.
Bij de WT-kwalificatiewedstrijden wordt gebruikt gemaakt van de theoretische starttijd.

Theoretische starttijd
De theoretische starttijd is een redelijke inschatting van uw starttijd waarbij rekening
gehouden wordt met een mogelijke vervroeging van de start wegens wegvallen van
handlers enz. Wanneer u voor uw theoretische starttijd aanwezig bent (aanmelden!) kunt
u altijd uw run lopen, ook al is uw beurt door omstandigheden (uitvallen van combinaties
of snelle runs) voorbij.
Theoretische starttijd is voor de deelnemers en de organisatie een mogelijkheid om te
bepalen of een deelnemer op tijd aanwezig is maar geeft geen rechten over het
daadwerkelijke tijdstip van start van de run.
Op de startlijst vindt u naast uw naam uw theoretische starttijd.

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.

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
wijze assistentie ontvangt zal worden gediskwalificeerd.
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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 verstrijking 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.
Indien het tijdssignaal klinkt, zal de handler ophouden te werken met zijn/haar hond, zijn
schapen verzamelen en deze schapen onmiddellijk afvoeren van het veld.

Retire
Deelnemers die zich voortijdig terugtrekken, of het veld verlaten zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de jury,verbeuren al hun aanspraken op reeds gescoorde punten.

Gedrag van hond en handler
Deelnemers zullen op elk moment hun hond onder appel houden en elke hond of eigenaar
die zich bemoeit met een deelnemer of hond die bezig is met zijn/haar deelname, zal
terstond worden gediskwalificeerd.

Honden op het wedstrijdveld
Het is de deelnemers en alle overige niet bevoegde personen verboden hun hond(en) op
het wedstrijdparcours te laten begeven dan wel mee te nemen alvorens de wedstrijd start,
noch zullen ze met hun hond aan het werk gaan bij de wedstrijdschapen alvorens de
wedstrijd (of individuele deelname) aanvangt. Handlers mogen zonder hun hond het
parcours inspecteren alvorens de wedstrijd aanvangt.

Vernieuwde deelname (Re-Run):
De jury kan de course director instrueren een hond te stoppen op enig punt tijdens een
wedstrijd om een re-run toe te kennen, wanneer de situatie zoals die gerezen is, dat
vereist.
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 zullen geldig blijven.
Indien een re-run wordt vereist omdat er een onjuist aantal schapen is opgesteld, dan wel
schapen verkeerd zijn gemarkeerd of 1 of meer schapen niet geschikt of fit genoeg zijn om
mee gewerkt te worden, is het aan de jury om te besluiten vanaf welk punt de re-run
begonnen mag worden.
Indien er besloten wordt dat de re-run op enig ander punt anders dan het beginpunt mag
worden aangevangen, zijn de punten toegekend tot dat onderdeel geldig.

Bijten
Indien een hond een schaap bijt zal de jury de course director instrueren of de hond wel
of niet gediskwalificeerd zal worden. Een deelnemer die is gediskwalificeerd verliest alle
aanspraak op punten.

World Trial 2017 Kwalificatie

- 12 / 14 -

Regels en richtlijnen

Overtreding van artikelen
Deelnemers, officials of leden die zich schuldig maken aan overtreding van de artikelen in
dit wedstrijd reglement, of zij die zich schuldig maken aan ongepast gedrag (zie ook de
gedragsregels van de DSDS) 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

kwalificatie

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.

Klachten
Wanneer deelnemers een klacht willen indienen betreffende een WT-kwalificatie
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 email ingediend worden bij
het bestuur. (
klacht@dutscheepdogsociety.nl
)
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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.

World Trial 2017 Kwalificatie

- 14 / 14 -

Regels en richtlijnen

