Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland
Commissie voor de Windhondenrensport

Uitnodiging voor de Nederlandse Kampioenschappen
480-280 meter 2022 te Geldrop
Organisatie:

Commissie voor de Windhondenrensport in Nederland

Uitvoering:

Windhonden Renvereniging Geldrop i.s.m. de CvW

Plaats:

Bosrand 130, 5665 ET Geldrop

Aanvangstijd:

Zondag, 7 augustus 2022, om 11.00 uur
De kampioenschapsfinales zullen om plm. 15.00 uur beginnen met
tussentijden van ± 15 minuten per finalerit.

Renafstand:

280 meter voor whippets en Italiaanse windhondjes
480 meter voor de overige rassen

Renbaan:

Zandbaan met railsysteem

Tijdwaarneming:

Video-ondersteunende tijdwaarneming

Renreglement:

Het kampioenschap wordt verlopen onder de bepalingen volgens het
Nationale Ren-en Coursingreglement-12-3-2022

Uitvoering

Deelname:

•

Whippets en PLI’s lopen per gewichtsklasse. (Artikel III.19)
Binnen iedere gewichtsklasse kan de titel “Renkampioen met jaartal”
behaald worden.
Voor alle Whippets en PLI’s geldt dat zij zich inschrijven voor het NK.
Afhankelijk van de resultaten uit de voorlopen plaatst een hond zich
voor de A-finales (NK-titel) of de B/C-finales (Talenten Cup)

•

Bij wedstrijden op gewicht lopen reuen en teven gecombineerd.
Strijden er binnen de “één seconde finales” minimaal 4 reuen en
minimaal 4 teven is gescheiden lopen de mogelijkheid.
( Volgens handleiding voor het wedstrijdsecretariaat baanrennen
nationaal versie 1 maart 2022)

•

Alle andere rassen lopen op tijd en geldt het 2 rittensysteem met
eventuele tussenloop. 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.

Alle rassen dienen een geldige Nederlandse renlicentie te hebben.
Volgens de bepaling VII.8.2 van het Nationale Ren-en Coursingreglement:
Voor een nationaal kampioenschap korte en lange baan als bedoeld in artikel
III.4 mogen slechts honden worden ingeschreven, die op de (eerste) dag van
de wedstrijd de leeftijd van achttien maanden bereikt hebben.
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Voor Whippets en Italiaanse windhondjes geldt evenwel de algemene
minimumleeftijd van vijftien maanden.
Afghanen dienen in bezit te zijn van een A-klasse licentie.
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, 1 augustus 2022 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:

Uitsluitend online via de website: https://www.cvw.nu/online-inschrijvennederlands-kampioenschap-baanrennen-280-en-475-meter-2021/

Prijzen:

Voor iedere ras/geslachtwinnaar van het NK een rood-wit-blauw eredek, de
nummers 2 t/m 6 een rood-wit-blauwe 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.

Dopingcontrole:

Volgens het renreglement van de CvW kan dopingcontrole worden uitgevoerd
d.m.v. urine en/of bloedonderzoek.

Talenten Cup:

Op Zondag 7 augustus 2022 zullen tevens de wedstrijden om de Talenten
Cup (280 meter) worden gehouden:
Voor Basenji's, Podengo Portugues en Afghaanse windhonden B-klasse
Voor alle Whippets en PLI’s geldt dat zij zich inschrijven voor
het NK. Afhankelijk van de resultaten uit de voorlopen plaatst een hond
zich voor de A-finales (NK-titel) of de B/C-finales (Talenten Cup)

Inschrijven
Talenten Cup:
Kamperen:

Uitsluitend online via de website: https://www.cvw.nu/online-inschrijvennederlands-kampioenschap-baanrennen-280-en-475-meter-2021/
Beperkt overnachten mogelijk, vanaf vrijdag 5 augustus.
Kosten €7,- per nacht.

Secretariaat CvW, secretaris@cvw.nu - De Lagune 6, 3823 TS Amersfoort

