----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Commissie voor de Windhondenrensport
De Commissie geeft toestemming voor het houden van rennen en coursings, houdt toezicht op de handhaving van de reglementen en zorgt voor de opleidingen van officials.
De Commissie treedt regelmatig in overleg met de windhondenrenverenigingen over het te voeren beleid.
Daartoe bestaat er de Windhondenrenraad.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------UITNODIGING VOOR DE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN / NATIONAAL PLUSKAMPIOEN KORTE BAAN 350 METER 2017 TE VENLO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organisatie:

Commissie voor de Windhondenrensport in Nederland

Uitvoering:

Windhondenrenvereniging Limburg i.s.m. de CvW

Plaats:

Herungerberg, Louisenburgweg 32, Venlo

Aanvangstijd:

Zondag, 25 juni 2017, om 11.00 uur
De kampioenschapsfinales zullen starten om plm. 15.00 uur met tussentijden
van ± 15 minuten per finalerit.

Dierenartscontrole:

Voor alle deelnemende honden tussen 9.00 en 10.00 uur. Voor aanvang van
elke kampioenschapsfinale worden de finalehonden nogmaals gekeurd.

Renafstand:

350 meter

Renbaan:

Grasbaan met zanduitloop /

Tijdwaarneming:

Video-ondersteunende elektronische tijdwaarneming.

Renreglement:

Het kampioenschap wordt verlopen onder de bepalingen volgens het
Nationale ren-en coursingreglement.

Uitvoering:

Maximaal zullen worden toegelaten:
36 whippetreuen
36 whippetteven
overige rassen: maximaal 18 honden per geslacht

sleephaas-systeem (lure)



Voor de Greyhounds geldt het 2 rittensysteem met eventuele
tussenloop. De finales worden gelopen met 6 honden. Indien er per
ras/geslacht minder dan 4 honden starten, lopen reuen en teven
samen om 1 titel.



De titel Nederlands renkampioen is alleen beschikbaar indien
tenminste 4 honden van een ras aan de start verschijnen.



De titel Nationaal Pluskampioen is geen stamboomtitel.
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Volgens de bepaling VII.8.2 van het Nationale ren-en coursingreglement
mogen slechts honden worden ingeschreven, die op de (eerste) dag van
de wedstrijd de leeftijd van achttien maanden bereikt hebben. Voor
Whippets en Italiaanse windhondjes geldt evenwel de
algemene minimumleeftijd van vijftien maanden.

Deelname:

Whippets, Whippets-plus en Afghanen dienen in bezit te zijn van een geldige
Nederlandse A-klasse licentie.
Italiaanse windhondjes plusklas en overige rassen dienen een geldige
Nederlandse renlicentie te hebben.
Indien voor een ras c.q. geslacht minder dan 12 honden zijn aangemeld,
behoudt de CvW zich het recht voor tot 12 honden aan te vullen uit de Bklasse.
Voor alle rassen geldt, dat de honden voor de datum van sluiting van de
inschrijving tenminste 2 in Nederland en/of buitenland gehouden wedstrijden
zonder diskwalificatie moeten hebben gelopen.
Diskwalificatie tussen de sluitingsdatum en het kampioenschap sluit deelname
uit.
Sluiting inschrijving:

Maandag, 19 juni 2017 om 20.00 uur.
Inschrijving mag slechts plaatsvinden door de hoofdeigenaar. Met de
inschrijving aanvaardt de inschrijver het van toepassing zijn van de
reglementen, zoals deze zijn vastgelegd door de Commissie voor de
Windhondenrensport in Nederland.
Alleen honden, waarvoor wij vóór de sluitingsdatum een inschrijving hebben
ontvangen, worden in de deelnemerslijst opgenomen. Voor zoekgeraakte
en/of te laat bezorgde en/of verminkte inschrijvingen neemt de CvW geen
verantwoording.

Inschrijven bij:

Uitsluitend met gebruikmaking van bijgevoegd inschrijfformulier kan per post
of per e-mail worden ingeschreven bij:
Marc Ackermans, Middenlaan 38, 4902 PR, Oosterhout.
Email: ackermans63@gmail.com Tel: 06-30481099

Prijzen:

Voor iedere ras/geslachtwinnaar van het NK een rood-wit-blauw eredek, de
nummers 2 t/m 6 een rood-wit-blauwe vaan.
Voor iedere ras/geslachtwinnaar van de plus klassen een oranje Nationaal
pluskampioen eredek, de nummers 2 t/m 6 een oranje vaan.
Iedere deelnemer ontvangt een herinnering.

Aansprakelijkheid:

De organisatie is niet aansprakelijk voor een eventueel niet doorgaan van het
Nederlands kampioenschap buiten haar schuld.
Zij is niet aansprakelijk voor schade of andere gebeurtenissen op en rond de
renbaan.
Door inschrijving aanvaardt de eigenaar de risico's die zouden kunnen
ontstaan door de van het reglement afwijkende bochtenstralen. De eigenaar
is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

Dopingcontrole:

Volgens het Nationaal ren-en coursingreglement van de CvW kan
dopingcontrole worden uitgevoerd d.m.v. urine en/of bloedonderzoek.
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HOLLAND CUP:

Op zaterdag 24 juni zullen tevens de wedstrijden om de Holland Cup worden
gehouden voor alle B-klassen, C-klassen, Plusklas B en XL-klassen alsmede
voor Basenji's en Podengo Português met een geldige Nederlandse
renlicentie.
De renafstand is 350 m. De aanvang is 11.00 uur.
In geval er te weinig inschrijvingen zijn voor de Holland Cup dan zal deze ook
op zondag 25 juni plaatsvinden.

Inschrijven voor de Holland Cup:

Sluitingsdatum woensdag, 21 juni om 20.00 uur.
Online via de website: www.lwrvenlo.nl of bij Anke Schute,
email: ankeschute@gmail.com of tel: 06-14895521

Kamperen:

Beperkt overnachten mogelijk, (vrijdag vanaf 12.00 uur /
maandag tot 12.00 uur) kosten € 5,= per nacht, beperkt
stroom aanwezig. Opgeven vanaf 1 juni bij: Anke Schute,
email: ankeschute@gmail.com of tel: 06-14895521
Vol=Vol.

Zaterdagavond:

Op zaterdagavond is er een mogelijkheid om te eten.
Speenvarken van het spit met een salade en stokbrood met
kruidenboter.
Kosten: € 12,50 per persoon. Opgeven is mogelijk tot 14 juni
en verplicht tot betalen.
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