Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland
Commissie voor de Windhondenrensport
NATIONAAL REN-en COURSINGREGLEMENT

AANHANGSEL 4 versie 2014
WAT TE DOEN BIJ TEMPERATUREN VAN 28 GRADEN OF HOGER.
Indien de weersvoorspelllingen op de website www.weeronline.nl 28 graden C. of hoger
aangeven op de dag dat een baanrenwedstrijd wordt georganiseerd, moet de indeling van het
normale programma worden aangepast.
De honden worden dan zo ingedeeld, dat ze in zo min mogelijk coursen de finale kunnen halen.
Puntencoursen van 3 keer lopen worden teruggebracht naar 2 keer lopen. De tweede puntencourse
zal dan doorslaggevend zijn bij gelijk aantal punten.
WAT TE DOEN BIJ TEMPERATUREN VAN 30 GRADEN OF HOGER.
Indien de weersvoorspellingen op de website www.weeronline.nl 30 graden of hoger aangeven op
de dag dat een baanren c.q. coursingwedstrijd wordt georganiseerd, moet de organiserende
vereniging de ochtend daags voor de wedstrijd contact opnemen met de Commissie.
De Commissie zal dan een besluit nemen omtrent het al dan niet doorgaan van de wedstrijd.
De vereniging is niet verplicht de deelnemers een bericht van afgelasting te sturen, de deelnemer
moet zelf informeren bij de betreffende vereniging.
WAT TE DOEN BIJ EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN.
Bij weersomstandigheden zoals zware storm of een nabij onweer moet de baanren c.q.
coursingwedstrijd gestaakt worden totdat het weer rustig is. In geen geval mogen de deelnemers
en honden in dat geval doorgaan met de wedstrijd. Ook de veiligheid van het publiek moet
gewaarborgd blijven.
COURSESCHEMA BAANRENNEN BIJ EXTREEM HOGE TEMPERATUREN:
Bij 4 honden 2 keer om punten
Bij 5 honden 2 keer om punten
Bij 6 honden 2 keer om punten in serie 2 x 3 honden in finale 1x6
Bij 7 honden serie 1x3, 1x4 om 2 pl. tussenloop 1x3 om 2 pl.
Bij 8 honden serie 2x4 om 2 pl. ,, 1x4 om 2 pl.
Bij 9 honden serie 1x4, 1x5 om 2 pl. ,, 1x5 om 2 pl.
Bij 10 honden serie 2x5 om 2 pl. ,, 2x3 om 1 pl.
Bij 11 honden serie 1x5, 1x6 om 2 pl. ,, 1x3, 1x4 om 1 pl.
Bij 12 honden serie 3x4 om 1 pl. ,, 3x3 om 1 pl.
Bij 13 honden serie 3x3, 1x4 om 1 pl. tussenloop 1x4, 1x5 om 1 pl.
Bij 14 honden serie 2x3, 2x4 om 1 pl. ,, 2x5 om 1 pl.
Bij 15 honden serie 3x5 om 1 pl. ,, 3x4 om 1 pl.
Bij 16 honden serie 4x4 om 1 pl. ,, 2x6 om 1 pl.
Bij 17 honden serie 1x5, 2x6 om 1 pl. ,, 1x4, 2x5 om 1 pl.
Bij 18 honden serie 3x6 om 1 pl. ,, 3x5 om 1 pl.

