Aangepaste versie juli 2014
REGLEMENT SCHAPENDRIJVEN Werkgroep Schapendrijven in België vzw
Art. 1 : Toepassing
Dit reglement is van toepassing op al de trials die georganiseerd worden door de vzw
Werkgroep Schapendrijven in België en al de trials georganiseerd door een club of
persoon die samenwerken met de eerder genoemde VZW. Iedere handler die zich
inschrijft voor één van deze trials, verklaart zich akkoord met dit wedstrijdreglement.
Art. 2 : Definities
§1 : Juryleden
In principe zal er gebruik gemaakt worden van een bestaande lijst van ongeveer 60
erkende juryleden. Hiervan kan, met toestemming van de Werkgroep Schapendrijven
in België vzw, worden afgeweken. Per kwalificatieseizoen mag één zelfde jury
slechts één weekend jureren.
§2 :Coursedirector
Bij alle kwalificatiewedstrijden zal de coursedirector een lid van de hiervoor
genoemde Werkgroep Schapendrijven in België vzw zijn of iemand die door de
Werkgroep Schapendrijven in België vzw is aangeduid. In afwijking van de ISDS
reglementering mag de coursedirector een deelnemer (klasse III) zijn die dan tijdens
zijn/haar run vervangen dient te worden door een persoon die voldoet aan
bovenstaande reglementering.
Voor alle andere wedstrijden is de keuze van de coursedirector vrij. In voorkomende
gevallen kan het zo zijn dat er geen wordt aangewezen.
§3 : Administratief verantwoordelijke
De administratief verantwoordelijke kan zowel door de Werkgroep Schapendrijven in
België vzw, als door een andere inrichter worden aangeduid.
Hij/zij doet de inschrijvingen, maakt startlijsten, zorgt dat de publicatie van de
startlijsten op internet binnen de in onderhavig reglement vastgestelde termijn
gebeurt, voorziet de puntenbladen voor de wedstrijd, …
§4 : Tijdwaarnemers / schrijvers
De voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft met het schapendrijven en de
terminologie. Bij alle wedstrijden is de keuze van een tijdwaarnemer / schrijver vrij.
De schrijver is gehouden discretie te bewaren over hetgeen zich tijdens de jurering
afspeelt en mag zich in geen geval mengen met het jureren. Hij/zij zal de nodige
documenten/instructies, betreffende zijn/haar taken, ontvangen van de administratief
verantwoordelijke van de Werkgroep Schapendrijven in België vzw en de jury. De
schrijver mag in géén geval een deelnemer in die klasse zijn.
§5 : Deelnemers
Honden die voor kwalificatie aan het CSC of een andere officiële wedstrijd
deelnemen dienen te beschikken over een erkende stamboom of ISDS-certificaat op
de dag van de bekendmaking van hun selectie voor het Belgisch Continental team.
Alle deelnemende honden dienen in orde te zijn met de geldende reglementering

betreffende vaccinaties. De handlers dienen in het bezit te zijn van een
vaccinatieboekje dat in voorkomende gevallen getoond moet kunnen worden.
In geen enkel geval kan iemand op dezelfde wedstrijd in twee verschillende klassen
lopen met eenzelfde hond.
§6 : Kalender
Het kwalificatieseizoen eindigt steeds de dag (datum) dat het team moet
bekendgemaakt zijn voor de continental van datzelfde jaar. De dag na de
bekendmaking van het team begint het nieuwe kwalificatieseizoen.
De kalender van de kwalificatiewedstrijden voor ieder nieuw seizoen wordt
opgemaakt en aan de handlers bekendgemaakt één maand voor de voorziene eerste
wedstrijd. Eens het kwalificatieseizoen gestart kunnen geen kwalificatiewedstrijden
meer worden toegevoegd aan de kalender.
Enkel in uitzonderlijke gevallen (bv. afgelasting in geval van overmacht van een
reeds aangekondigde wedstrijd) kunnen wedstrijden worden vervangen, steeds in
overleg met de Werkgroep Schapendrijven in België vzw.
§7 : Organisator kwalificatiewedstrijd
Organisatoren die een kwalificatiewedstrijd willen organiseren kunnen met de
voorzitter van de
Werkgroep Schapendrijven in België vzw contact opnemen en voor 1 juni en een
kwalificatiewedstrijd aanvragen voor het volgend kwalificatieseizoen.
Een afvaardiging van de Werkgroep Schapendrijven in België vzw controleert of het
voorziene wedstrijdterrein voldoet aan de vereisten en stelt de organisator op de
hoogte van de bepalingen voor een kwalificatiewedstrijd (jury – aantal schapen enz.)
zoals verder in dit reglement wordt toegelicht.
§8 : Puntensysteem
Het bestuur van de vzw Werkgroep Schapendrijven in België bepaalt op welke
manier behaalde punten op een trial in aanmerking komen en in rekening worden
genomen voor kwalificatie voor het CSC, …
Het puntensysteem wordt bij het opmaken van de kalender vastgelegd en bekend
gemaakt op de site van de werkgroep.
Indien er bij de aanvang van het nieuwe seizoen géén nieuw puntensysteem bekend
gemaakt wordt, wordt het systeem van het vorige seizoen stilzwijgend verlengd.
§9 : Wedstrijdcomité
Een wedstrijdcomité bestaat uit een afgevaardigde van de vzw Werkgroep
Schapendrijven in België, een afgevaardigde van de organisator van de betreffende
trial, de coursedirector en de jury. Zij zijn, in samenspraak en indien bepaalde
gebeurtenissen of omstandigheden dit vereisen, bevoegd om tijdens een trial alle
mogelijke maatregelen te treffen om een vlot en eerlijk verloop van de trial te
garanderen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de startlijst wordt aangepast, een
handler wordt uitgesloten, mensen zich dienen te verwijderen van het wedstrijdveld
en omgeving, een standaard wordt ingevoerd,…
Art.3 : Kwalificatiewedstrijden & deelname aan CSC
Bij kwalificatiewedstrijden die in de winterperiode plaatsvinden dient er rekening
gehouden te worden met de beschikbare uren daglicht.

Naast kwalificatiewedstrijden
streven wij er naar om
oefenwedstrijden te
organiseren : klasse 1, klasse 2 en klasse 3 (open). Hiermee kunnen alle handlers /
honden combinaties oefenen op wedstrijdniveau.
§1 : Selectie :
Hoe selecteert zich het Belgisch team?
De concrete invulling van deze opdracht gebeurt door de Werkgroep Schapendrijven
in België vzw. Het is de Werkgroep Schapendrijven in België vzw die het
puntensysteem voor de kwalificatie beheert en bij de aanvang van elk seizoen
vastlegt welke wedstrijden georganiseerd worden binnen het kwalificatiesysteem.
De selectie van het Belgisch team gebeurt op basis van de behaalde punten
gedurende het kwalificatieseizoen (zie volgende paragrafen). De combinaties met de
hoogste punten krijgen een effectieve plaats in het team. (Momenteel beschikt België
over 8 effectieve plaatsen, dit kan echter in de toekomst gewijzigd worden door het
CSCC.) De 2 volgende combinaties nemen de invallersplaatsen in. Indien een
bepaalde combinatie NIET wenst deel te nemen aan het CSC schuiven alle volgende
combinaties een plaats naar boven.
Een selectie is pas 100% definitief nadat de handler zijn/haar inschrijvingsgeld voor
het CSC heeft overgemaakt aan de Belgische verantwoordelijke. De betreffende
instructies en het tijdsschema hierover wordt bij de bekendmaking van het Belgische
team, of onmiddellijk daarna, meegedeeld aan de betreffende handlers
§2 : Het puntensysteem voor kwalificatie
Het puntensysteem kan enkel worden herzien of besproken bij de opmaak van de
kwalificatiekalender. Eenmaal het seizoen begonnen kan hieraan niet meer worden
gewijzigd. Indien er géén nieuw puntensysteem bekend gemaakt wordt, wordt het
systeem van het vorige seizoen stilzwijgend verlengd.
Iedere organisator van een kwalificatiewedstrijd laat de puntenbladen of de uitslagen
controleren door de verantwoordelijke aangeduid door de werkgroep. Hij maakt ook
de volledige uitslag over aan die verantwoordelijke voor de berekening van de
kwalificatiepunten. Die verantwoordelijke publiceert deze punten op internet.
Voor het berekenen van de punten voor de “kwalificatie” is het systeem dat we al
vele jaren gebruiken geldig. Het is een eenvoudig – maar waterdicht – systeem dat
enkel de behaalde punten van iedere run in aanmerking neemt en geen rekening
houdt met de behaalde plaats.
Deze berekening is zo eenvoudig dat elkeen voor zichzelf kan uitrekenen hoeveel hij
(of zij) behaald heeft. In elke kwalificatiewedstrijd verdient de hoogstgeplaatste Belg
100 kwalificatiepunten (de berekening wordt gemaakt per run).
De punten van de overige Belgen worden als volgt berekend: behaalde punten van
de eigen run, gedeeld door de punten behaald door de hoogst geplaatste Belg,
vermenigvuldigd met honderd (dus eigenlijk het percentage t.o.v. de hoogstgeplaatse
Belgische deelnemer).
Deze berekening wordt gemaakt voor alle handlers die in België wonen (=
gedomicilieerd), en een hond starten in de kwalificatieklasse (klasse 3). Op het einde
van het seizoen wordt dan de procent-regel toegepast (de procent-regel wordt bij het
begin van het seizoen vastgelegd en hiervan kan tijdens het kwalificatieseizoen niet
worden afgeweken).
Dit betekent dat niet alle resultaten in aanmerking genomen worden, maar enkel de
procentuele beste wedstrijddagen, waarbij voor de Continental 2015 (het

kwalificatieseizoen 2014-2015) werd beslist dat 60 % van de wedstrijddagen zal in
aanmerking worden genomen.
De kwalificatiepunten worden door twee mensen totaal afzonderlijk bijgehouden, na
berekening vergeleken, en dan gepubliceerd.
De contactpersoon i.v.m. klachten iv.m. de puntentellingen is momenteel dhr Patrick
Vets.
Punten op kwalificatiewedstrijden worden enkel NA iedere wedstrijddag
bekendgemaakt.
§3 : Prijzen op het CSC
“Op de vergadering CCSC dd~ 24-09-2009 in Zwitserland werd voor alle Europese
landen beslist : Prijzen op de continental :
- Winner : beste combinatie in de finale (grote zilveren beker & schaal met hond
en schapen
- Winner qualification : beste combinatie tijdens de kwalificaties (Jim Easton
Silver cup)
- Beste landenteam (best team) : beste land in de kwalificaties (schaal)
- Best lady : Barbara Carpenter plate (schaal met hond en schapen)
- Best pen of qualification (herdersstok)
- Beste van het land (the best of the team) & winnaar van het landenschild (de
beste combinatie in de kwalificaties)
o Noorwegen : Silver Tongs in red bag
o Zweden : shield
o Finland : knive
o Denemarken : shield
o Far Oer : ?
o Nederland : shield
o Duitsland : Wooden trophy with sheep and dog
o België : shield
o Frankrijk : bronze trophy
o Zwitserland : wooden Trophy
o Oostenrijk : ?
o Italië : ?
o Hongarije : ?
o Tsjechië : ?
- Klachten op het CSC :
Any competitor may lodge a written protest, against any contravention of the
rules. Protests must be lodged with the Trial Committee before or at the close
of that’s day trialing and shall be considered by the Trials Committee who will
take any evidence they deem relevant. Protests will not be accepted following
the close of the finals. The decision of the Trial Committee is final.
Aan deze prijzen zijn dus wisseltrofeeën verbonden. Winnaars van een dergelijke
trofee zijn persoonlijk verantwoordelijk voor deze trofee en het tijdig terugbezorgen
ervan voor een volgende editie. Bij het niet terugbezorgen van een wisseltrofee kan
het bestuur van de vzw Schapendrijven in België een straf opleggen aan de
betreffende handler .
§4 : Schrappen van kwalificatiewedstrijden

De Werkgroep Schapendrijven in België vzw behoudt zich het recht om
kwalificatiewedstrijden om te zetten in niet kwalificatiewedstrijden indien de
omstandigheden hiertoe dwingen.
§5 : Het wedstrijdverloop voor kwalificatiewedstrijd
1. De outrun (ophalen), we streven naar een minimum 300 meter
Voor de outrun mag de hond zowel links als rechts gestuurd worden.
2. De lift :
Bij de lift zal de hond de schapen op een rustige manier in beweging zetten in de
richting van de fetchpoort.
3. De fetch :
Een rechte lijn van de lift tot aan de deelnemer door een fetchpoort (6,5 meter
breed). Het is niet toegestaan deze poort te hernemen. De deelnemer moet aan de
startpaal blijven staan vanaf het moment dat de outrun is gestart. Aan het einde van
de fetch zal hij/zij de schapen achter zich laten draaien.
4. De drive (drijven), 350 à 450 meter (3 x 120 à 150 meter)
De deelnemer staat aan de startpaal en zal zijn/haar hond de schapen laten
voortdrijven over een driehoekig parcours waarbij er nog eens twee poorten
genomen moeten worden. Het hernemen van een poort is ook hier niet toegestaan.
De handler blijft bij de paal tot het eerste schaap in de sheddingring is. De drive
eindigt als ALLE schapen in de sheddingring zijn binnengekomen. De jury kan tijdens
de briefing een afwijking op deze laatste regel aankondigen.
5. Shedding (afsplitsen) :
Twee van de drie ongemerkte schapen dienen te worden afgescheiden in een
sheddingring met een diameter van 36,6 meter. De hond moet volle controle, binnen
of buiten de ring, over deze twee schapen hebben. Indien er geen volle controle is
zal de shedding ongeldig zijn en dient deze opnieuw te gebeuren. Na een
succesvolle shedding zal de deelnemer de schapen weer bijeenbrengen alvorens tot
het pennen over te gaan.
6. Pennen :
De pen zal een afmeting hebben van ongeveer 2 m breed en 3 m diep met daarin
een draaipoort van ongeveer 2 m breed. Aan deze poort zit een touw van maximaal
2 meter lengte. Na het shedden gaat de deelnemer naar de pen om deze te openen
en laat zijn/haar hond de schapen naar de pen brengen. De deelnemer blijft aan de
poort van de pen staan en hij/zij mag het touw niet loslaten. De deelnemer sluit de
poort, zonder de schapen aan te raken (zelf, met een stok of met de poort ), als alle
schapen in de pen staan. Na het loslaten van de schapen sluit de deelnemer de
poort van de pen en maakt deze vast met het touw op een manier waarop de
volgende deelnemer de poort gemakkelijk kan openen).
7. Single :
De deelnemer gaat opnieuw naar de sheddingring en laat zijn/haar hond de schapen
in rechte lijn de ring binnenbrengen. Er dient één gemerkt schaap binnen de ring te
worden afgescheiden en onder controle te worden gehouden.

8. Algemeen
De punten worden enkel toegekend aan de onderdelen die volledig werden
afgewerkt binnen de toegestane tijd. Wanneer één van deze onderdelen niet of naar
behoren worden uitgevoerd zullen de volgende onderdelen puntloos zijn , en zal de
deelnemer recht hebben op punten tot dit laatste uitgevoerd onderdeel.
9. Punten
Outrun (20), lift (10), fetch (20), drive (30), shed (10), pen (10), single (10). Het totaal
aantal punten zal dus 110 bedragen.
10. Tijd
Maximaal toegestane tijd is 15 minuten. Hiervan kan in samenspraak met de jury,
course director en wedstrijdorganisator worden afgeweken. De afwijking kan er
alleen in bestaan dat er minder tijd gegeven wordt. Minimum tijd is 13 minuten.
§ 6 : Algemene regels
- Voor de kwalificatiewedstrijden geldt als bijzondere regel dat de deelnemers
de hond(en) gebruiken die ook na kwalificatie in de continental gebruikt
worden. Dit houdt ook in dat een deelnemer zich niet mag laten vervangen.
- Men mag met meerdere honden deelnemen aan kwalificatiewedstrijden doch
bij de selectie van het team voor de Continental is het maximum twee honden
voor dezelfde handler.
- Algemene en/of bijzondere bepalingen en bijkomende informatie kunnen
worden bekendgemaakt tijdens de briefing die vóór aanvang van elke klasse
gehouden zal worden.
- Er zullen geen honden deelnemen die blind, niet fit of kreupel zijn. Ook mogen
deelnemende honden niet lijden aan een besmettelijke ziekte.
- Geen enkele deelnemende hond mag iets dragen of aanhebben dat zijn
performantie gunstig of nadelig kan beïnvloeden. Het gebruik van
stimulerende of kalmerende middelen is altijd verboden. In geval van
betwisting dient een veearts te beslissen.
- Iedere deelnemer is verplicht de loopsheid van zijn/haar teef te melden voor
aanvang van de wedstrijden. Ook mogen met een loopse teef geen schapen
worden opgezet.
- Het kleuren van een hond is niet toegestaanHet is nooit toegestaan, in welke
vorm dan ook, honden of schapen te mishandelen.
- Deelnemers die betrapt worden op het overtreden van één van deze regels
riskeren diskwalificatie.
§7 : Kleding
De vzw Werkgroep Schapendrijven in België kan voorzien in ‘teamkledij’ voor alle
geselecteerde handlers die deelnemen aan het CSC. Iedere geselecteerde handler
is verplicht deze kledij te dragen tijdens de officiële seremonies zoals de
teamvoorstelling en de prijsuitrijkeing. Het is in ieder geval verboden om andere
kleding met logo’s van andere clubs of commerciële boodschappen te dragen tijdens
deze officiële momenten. Handlers die deze regels overtreden worden persoonlijk
verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen zoals eventuele kosten of derving van
inkomsten t.o.v. bijvoorbeeld teamsponsors. Tevens kan het bestuur van de vzw

Werkgroep Schapendrijven in België de betreffende handler(s) nadien een
bijkomende schorsing opleggen van één of meerdere (kwalificatie)wedstrijden.
§8 : Algemene regels :
Ook de algemene regels die verder in dit reglement beschreven staan, zijn van
toepassing op de kwalificatiewedstrijden.
§9 : Junior-handler :
Indien de plaatselijke organisator van het CSC kiest om een junior-handler-competitie
te organiseren, zal de vzw Werkgroep Schapendrijven in België één of meerdere
kandidaten (afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen) aanduiden binnen de
jongeren die reglementair in aanmerking komen met klasse 3 ervaring op basis van
behaalde gewone kwalificatiepunten. Indien er meerdere gelijkwaardige kandidaten
zijn kan een aparte competitie ingericht worden tijdens de laatste kwalificatietrial(s).
De junior-handler moet een inwoner zijn van het land dat hij/zij vertegenwoordigt en
mag op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben.
Aangezien de vzw Werkgroep Schapendrijven in België openstaat voor alle handlers
hoeft de betreffende junior-handler géén lid te zijn van de werkgroep zoals de ISDSregels dat voorschrijven :’ The young handler must be a member of the Society, must be
resident in the nation they represent, must be under 21 years of age at the date of the trial.’
§10 : Brace :
Indien de plaatselijke organisator van het CSC kiest om een brace-competitie in te
richten, zal de vzw Werkgroep Schapendrijven in België zo snel mogelijk een oproep
lanceren voor kandidaten voor die competitie op de site van de werkgroep . Tevens
worden dan ook de regels bekend gemaakt om eventueel kandidaten te selecteren.
§11 : Standaard :
Indien blijkt dat niet alle ingeschreven kwalificatiehandlers hun run volledig zouden
kunnen afwerken, kan het trialcomité beslissen om een standaard in te voeren, d.w.z.
dat een run wordt stopgezet zodra een combinatie reeds zoveel punten verloor dat
hij of zij er niet meer kan in slagen om een bepaald percentage van de hoogst
scorende combinatie tot dan toe te behalen. Aanbevolen wordt om hierbij 60 % te
hanteren. Dit kan door omstandigheden echter verhoogd worden tot 75 %. Het blijkt
immers uit de resultaten van voorgaande jaren dat handlers met lagere punten er
niet in slagen om zich te kwalificeren.

Art. 4 : Overige klasse-3-wedstrijden (open klasse):
Ook voor al de overige klasse-3-wedstrijden zijn de bovenstaande regels van
toepassing. Indien de omstandigheden dat vereisen kunnen er kleine aanpassingen
gebeuren. Deze moeten bekend gemaakt worden tijdens de briefing.
Art. 5 : KLASSE 2 / PROMOTIEKLASSE
Deze klasse is bedoeld voor de gevorderde combinaties, de regels zijn identiek met
deze van de kwalificatieklasse met dit verschil:
- aantal schapen: 4 à 5
- outrun = 150 à 250 meter
- drive = 3 x 80 à 100 meter
- scheiden = 2 schapen afscheiden – schapen worden niet gemerkt! geen single

Het is mogelijk klasse 2 op hetzelfde terrein te houden als de kwalificatieklasse met
aanpassing van de drive, zodat de drive ook 3 x 80 meter is, maar de handler-post
zal 20 à 40 meter dichter bij de fetch-poort staan.
- maximum aantal punten : 100
- outrun : 20 - lift : 10 - fetch : 20 - drive : 30 - shed : 10 - pen : 10
- tijdslimiet: 12 minuten of anders te beslissen voor de wedstrijd in samenspraak met
de jury
- De algemene regels vernoemd zijn ook hier van toepassing.
Art. 6 : KLASSE 1 / BEGINNELINGENKLASSE
Deze klassen is bedoeld voor de beginnelingen-combinaties, de regels zijn identiek
aan deze van de kwalificatieklasse, met dit verschil:
- aantal schapen: 4 à 5
- de handler mag zijn post gedurende de trial verlaten
- outrun = ongeveer 100 à 150 meter
- drive = 3 x 50 à 70 meter
- scheiden = 2 schapen afscheiden – schapen worden niet gemerkt ofwel 1 schaap
vastpakken / geen single
- maximum aantal punten : 100
- outrun : 20, indien de handler de post verlaat : max 10
- lift : 10, indien de handler de post verlaat : max 5
- fetch : 20, indien traag terug naar de post : max 10
- drive : 30 als de handler aan de post blijft staan, handler op kop dan schapen dan
hond: max 10, schapen op kop dan de hond en de handler volgt alles : max 20
- shed : 10, 1 schaap vastpakken : max 5
- pen : 10
- tijdslimiet : 10 minuten of anders te beslissen voor de wedstrijd in samenspraak met
de jury
- Sommige organisatoren maken nog een onderscheid tussen beginners en klasse 1.
De regels zijn voor beide klassen gelijk. Het onderscheid bestaat er enkel in de
‘ervaring’ van de combinaties. Bij de beginners kan wel een eigen ‘puntensysteem’
gehanteerd worden.
- Vermits de beginnersklasse in principe dezelfde regels en parcours heeft als klasse
1 worden in de beginnersklasse enkel nog ONERVAREN handlers toegelaten
gedurende maximaal 2 jaar. Dit om te voorkomen dat de instapdrempel om
wedstrijden te lopen opnieuw zou verhogen door ‘te sterke’ combinaties bij de
beginners.
- Om deel te nemen aan de beginnersklasse is een minimale vereiste dat de handler
de hond onder controle heeft. Indien dat niet het geval is kan de jury de run
stopzetten. (cfr. Dierenwelzijn etc.)
Art. 7 : algemene regels
Deze regels zijn van toepassing op al de eerder vernoemde wedstrijden.
§1 Regels met betrekking tot het al of niet ‘te laat zijn’ van een deelnemer of
niet- betalen.
De briefing en het aanvangsuur van de wedstrijden wordt bij de publicatie van de
startlijsten bekendgemaakt evenals de theoretische tijd.

Te laat komen volgens de theoretische tijd is niet deelnemen! De 'theoretische tijd' is
een 'redelijke inschatting' van uw startuur waarbij rekening gehouden wordt met een
mogelijke vervroeging van de start wegens wegvallen van handlers enz. Voor
kwalificatieruns stellen wij 10 minuten per run voor als maatstaf voor het berekenen
van de theoretische tijd.
Als bij een trial de wedstrijden op twee verschillende velden doorgaan en bij
deelname in klasse 3 en klasse 1 en/of 2 heeft de startvolgorde in klasse 3
(kwalificatie) voorrang.
§2 De werkgroep onderschrijft het principe Inschrijven = betalen!
- Als er is ingeschreven en gelopen maar niet betaald, dan verliest de
deelnemer zijn/haar behaalde punten en kan er bij een volgende wedstrijd niet
worden deelgenomen. Indien de deelnemer zijn/haar runs nog op de wedstrijd
dag(en) voldoet, is hij/zij nog in orde met de reglementering.
- Iedere Belgische handler, die zich tijdig heeft ingeschreven, moet kunnen
deelnemen aan kwalificatiewedstrijden, bij beperking in tijd worden
buitenlandse handlers geweigerd. De handler is wel gehouden zich tijdig in te
schrijven.
- Handlers die zich inschrijven en niet komen opdagen, moeten eveneens hun
inschrijvingsgeld betalen. Tijdig afzeggen (4 dagen voor aanvang van de
wedstrijd) of overmacht ontslaan de handler van de verplichting tot betalen. (In
geval van discussie oordeelt het bestuur van de vzw Werkgroep
Schapendrijven in België )
§ 3 Inschrijvingen voor kwalificatiespelers
- Inschrijvingen worden gedaan door de inrichtende club of door de
administratief verantwoordelijke aangeduid door de werkgroep. De
afsluitingsdatum van de inschrijvingen is twee weken voor de wedstrijd.
(D.w.z. vrijdagnacht twee weken voor de trial om 24.00 uur als de wedstrijd
start op zaterdag) Na de afsluitingstermijn is inschrijven niet meer mogelijk. De
startvolgorde wordt de woensdag voor de wedstrijd bekendgemaakt op de site
www.sheepdogtrial.be . Het is de organisator vrij om nadien nog
inschrijvingen-buiten-wedstrijd te aanvaarden. De uiterste inschrijfdatum is
voor heel het wedstrijdweekend dezelfde. Dus voor de tweede of eventueel
een derde wedstrijddag kan niet later worden ingeschreven dan voor de eerste
wedstrijddag.
- Bij de inschrijving vermeld men duidelijk de naam en voornaam van de
handler en de naam en het geslacht van de hond. Handlers zijn verplicht om
tijdens de wedstrijd een eventuele loopsheid van hun teef te melden aan de
course director. Deze kan dan eventueel de startvolgorde aanpassen.
- Om discussie te vermijden gebeuren inschrijvingen best schriftelijk (papier,
mail).
- Alle veranderingen voor ingeschreven honden dienen aan de administratief
verantwoordelijke gemeld te worden 4dagen voor de aanvang van de
wedstrijd. Voor alle ingeschreven honden dienen inschrijvingskosten betaald
te worden. De betaling dient te gebeuren vóór de handler zijn run start. Alle
honden worden op naam van de eigenaar ingeschreven. Ingeschreven
honden mogen met hun eigenaar deelnemen of met zijn/haar vervanger. Deze
vervanger moet op het inschrijvingsformulier worden aangegeven.

-
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Indien er bij een inschrijving problemen ontstaan of er vragen uit voortkomen
dan zullen deze behandeld worden door de Werkgroep Schapendrijven in
België vzw. Beslissingen genomen door de Werkgroep Schapendrijven in
België vzw zijn bindend.
De startvolgorde zal door de administratief verantwoordelijke of de inrichter
worden opgemaakt en gepubliceerd. De volgorde zal dusdanig worden
vastgesteld dat geen enkele deelnemer met twee honden direct achtereen zal
deelnemen.
De wedstrijden zullen aanvangen op een door de administratief
verantwoordelijke bekendgemaakt uur.
Voor het inrichten van kwalificatiewedstrijden is per dag een minimum van
twee schapen per deelnemende combinatie (= handler + hond) vereist.
De wedstrijden zullen gehouden worden met een groep van vijf schapen. In de
ideale situatie zullen de schapen dusdanig geselecteerd worden dat elke
deelnemer over een gelijkaardig groepje schapen kan beschikken. Ooien of
meer dan 4 maanden gespeende ooilammeren mogen gebruikt worden voor
kwalificatiewedstrijden. Ooien samen met hun lammeren, noch rammen
mogen voor kwalificatiewedstrijden worden gebruikt. De schapen dienen fit te
zijn.

§4 Course director
- De course director zal deelnemers oproepen aan de hand van de
startvolgorde. De deelnemer dient zich tijdig bij de course director aan te
melden en de startvolgorde op te volgen.
- Op vraag van de deelnemer zal hij/zij het parcours uitleggen. Na de start van
een deelnemer zal hij/zij op geen enkel manier nog hulp verlenen aan deze
deelnemer.
- Hij/zij zal er op toezien dat het groepje schapen juist is opgezet en er voor
zorgen dat alle deelnemers een eerlijke en gelijke kans krijgen.
- Hij/zij zal tijdens de gehele wedstrijd aanwezig zijn en eventuele instructies
van de jury aan de deelnemers doorgeven.
- Hij/zij is verantwoordelijk voor de goede staat van het wedstrijdveld en zal er
voor zorgen dat de deelnemers op geen enkele manier tijdens hun deelname
worden lastig gevallen.
§5 Deelnemers
- Elke deelnemer moet klaar zijn voor deelname op het moment dat de course
director hem/haar hiertoe oproept. Iedereen die op dat moment niet
beschikbaar is zal gediskwalificeerd worden. Voor niet kwalificatiewedstrijden
mag hiervan worden afgeweken.
- Deelnemers dienen kennis te nemen van het volgende feit: zelfs en indien de
startvolgorde strikt gehanteerd wordt er geen enkele garantie is voor wat
betreft zijn/haar starttijd.
- Iedere deelnemer die van de course director uitleg wil betreffende het
parcours dient dit te vragen voordat hij/zij met deelname start.
- Eenmaal gestart kunnen er geen vragen meer gesteld en beantwoord worden
anders dan die aan de jury.
- Eenmaal gestart is de deelnemer geheel in handen van de jury. Aanwijzingen
van de jury dienen strikt opgevolgd te worden.

-
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Een deelnemer die zich op wat voor manier dan ook tijdens de wedstrijd laat
bijstaan wordt gediskwalificeerd.
Indien niet eerder door de jury aangegeven wordt de deelnemer van het
wedstrijdveld geroepen bij het verstrijken van de maximaal toegestane tijd. De
tot dan behaalde punten blijven behouden. Bij het luiden van de bel zal de
deelnemer direct stoppen met de wedstrijd en zo snel mogelijk de schapen
van het veld geleiden.
Iedere deelnemer die opgeeft of het wedstrijdveld verlaat zonder toestemming
van de jury verliest al zijn/haar punten.
Deelnemers moeten te allen tijde hun hond(en) onder controle houden. Iedere
hond en/of deelnemer die een andere hond of deelnemer tijdens zijn/haar
wedstrijd hindert, zal gediskwalificeerd worden. Deelnemers en toeschouwers
is het niet toegestaan om hun hond(en) op het wedstrijdveld te laten. Tevens
is het ook niet toegestaan om op het wedstrijdveld voor de wedstrijd de
deelnemende honden te laten werken met de wedstrijdschapen.
Geen enkele deelnemende hond mag op het wedstrijdveld komen vóór de
wedstrijd.
Deelnemers mogen op één wedstrijd en met dezelfde hond niet van klasse
wisselen. Mocht dit toch plaatsvinden dan zal de deelnemer meedoen buiten
wedstrijd.
Deelnemers mogen voor de wedstrijd begint het veld verkennen (zonder
hond).
Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies tijdens de briefing,
bijvoorbeeld over het afvoeren van de schapen of het bij de afvoerpen blijven
tijdens de volgende run. Het zich niet houden aan deze regels kan leiden tot
puntenverlies of diskwalificatie.
Iedere deelnemer die niet aanwezig is op de briefing, is zelf verantwoordelijk
om toch de juiste informatie en instructies te weten te komen. Hij/zij kan zich
hiervoor zelf wenden tot de course director of collega-handlers.
Elke deelnemer die zich ingeschreven heeft voor een wedstrijd, die valt onder
CSC , erkend dit reglement gelezen en goed gekeurd te hebben en zich bij
elke beslissing neer te leggen die voorspruiten uit dit reglement.

§6 Prijzen
- Alle prijzen worden uitgereikt onder voorbehoud van correctie. Voor correctie
is een periode van twee weken voorzien. Fouten, vergissingen en/of misschrijvingen die binnen deze periode naar boven komen, zullen gecorrigeerd
worden en indien nodig mocht blijken zullen de prijzen herschikt worden. Alle
uitgereikte prijzen vallen onder deze regel en kunnen dus binnen de twee
weken na de wedstrijd worden teruggevorderd. Alle deelnemers verklaren zich
bij inschrijving akkoord met deze regelgeving.
§7 Twee winnaars
- In geval er twee deelnemers over een gelijk aantal punten beschikken kan de
wedstrijdleiding en/of de jury beslissen dat de volgorde als volgt wordt bepaald:
1. aan de behaalde punten voor outrun, lift en fetch (OLF). Indien er dan nog een
gelijke stand is kan ook de Drive worden bijgeteld. Ook zal men dan rekening houden
met het al of niet hebben afgelegd van een volledig parcours.
2. een run off voor beide deelnemers.

§8 Rerun
- De jury kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de course
director opdragen een deelnemer te laten stoppen en hem/haar een rerun toe
te kennen. De rerun zal beginnen op het punt waar de deelnemer is gestopt
en de daarvoor behaalde punten blijven behouden. Na de aanvang van de
drive kan enkel een rerun worden toegekend door de jury door gebeurtenissen
van buitenaf, bijvoorbeeld een vreemde hond verstoort de run. Indien de rerun
gegeven wordt omdat er een verkeerd aantal schapen is opgezet, schapen
verkeerd gemerkt zijn of omdat er schapen ongeschikt voor de wedstrijd zijn
zal de jury beslissen de run geheel opnieuw te doen of vanaf een bepaald
punt opnieuw te starten.

§3 Diskwalificatie
- Normaal gezien wordt bijten niet toegelaten en volgt diskwalificatie. Indien er
twijfel bestaat kan de jury beslissen de deelnemer te laten doorspelen maar
hem wel te bestraffen door extra punten af te trekken.
- Er zijn nog andere redenen om te diskwalificeren: een paar voorbeelden: de
post verlaten, schapen aanraken, geen controle over schapen en hond, hond
slaan, schapen of hond zonder respect behandelen, onsportief gedrag op of
naast het veld.
- Een gediskwalificeerde deelnemer verliest al zijn/haar punten.
- Het is steeds de jury die beslist.
§4 Overtredingen op de regels
- Elke deelnemer, bestuurder, wedstrijdleider of andere bij de organisatie
betrokken persoon, kan een officiële waarschuwing krijgen indien hij/zij zich,
op of buiten het wedstrijdveld, niet aan deze reglementering houdt. Voor
deelnemers kan dit gebeuren bovenop de al door de jury opgelegde straf.
- De aldus gegeven waarschuwing kan in uitzonderlijke gevallen, bv.
vechtpartijen of andere ernstige feiten, worden omgezet in uitsluiting van de
prijsuitreiking uitsluiting van deelname aan - of het inrichten van –
kwalificatiewedstrijden
- elke andere straf geschikt geacht door de jury in samenspraak met de course
director en de verantwoordelijken van de handlers van de Werkgroep
Schapendrijven in België vzw.
- Alle niet in deze reglementen genoemde voorvallen zijn ter beslissing van de
jury in samenspraak met de verantwoordelijken van de handlers van de
Werkgroep Schapendrijven in België vzw (met raadpleging van de course
director).
- In geval van ernstige overtredingen kan het bestuur van de vzw Werkgroep
Schapendrijven ook na de wedstrijd nog maatregelen treffen met
terugwerkende kracht of straffen opleggen naar de volgende wedstrijden.
Art. 8 Schade & ongevallen
- Een handler is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij of zijn/haar hond
veroorzaakt en dient deze te vergoeden (eventueel via de eigen verzekering).
- De vzw Werkgroep Schapendrijven in België en de samenwerkende clubs
hebben een eigen verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze
verzekeringen dekken de schade t.o.v. derden. De handler verantwoordelijk

-

-

voor bepaalde schadegevallen t.o.v. derden blijft echter verantwoordelijk voor
het franchisebedrag dat de verzekering niet vergoed.
Organisatoren die niet over een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid
beschikken, kunnen mits een kleine bijdrage beroep doen op de verzekering
van de vzw Werkgroep Schapendrijven in België. Meer informatie hierover is
steeds terug te vinden op de website van de werkgroep.
Een handler die schade veroorzaakt heeft kan geen wedstrijden meer lopen
vanaf het moment dat het bedrag van de schade bekend gemaakt is aan de
betreffende handler tot het moment dat die schade vergoed is.

Art. 9 Lidmaatschap van de vzw Werkgroep Schapendrijven in België
- Handlers kunnen gevraagd worden om lid te worden van de algemene
vergadering van de bovenvernoemde vzw. Zij kunnen ook zelf hun
kandidatuur stellen om lid te worden. De stemgerechtigde leden van de
algemene vergadering beslissen dan bij gewone meerderheid over het al dan
niet aanvaarden van deze kandidaat-leden. Deze beslissing wordt nooit
gemotiveerd.
- Nieuwe leden zijn in elk geval 1 jaar lid op proef zonder stemrecht. Na één
jaar worden zij geëvalueerd en kunnen zij effectief lid worden. Meer
gedetailleerde informatie over het lidmaatschap e.d. is terug te vinden in de
statuten zoals die gepubliceerd werden in het Belgische Staatsblad.
Art. 10 Aanpassingen aan dit reglement
- De Werkgroep Schapendrijven in België vzw behoudt zich het recht de
toepassing van bovenstaand reglement aan te passen zo zij dit nodig acht.
Art. 11 Klachten
- Eventuele klachten dienen gericht te worden aan de voorzitter van de
Werkgroep Schapendrijven in België vzw. Samen met het indienen van een
klacht dient een storting op rekeningnummer BE12 7350 3185 5592 van de
Werkgroep Schapendrijven van 50 euro te gebeuren. Pas na ontvangst van
deze storting wordt de klacht als ontvangen beschouwd.
- Geen enkele anonieme klacht wordt weerhouden.
- Indien de klacht gegrond is wordt de 50 euro teruggestort.
- Klachten die niet op deze manier worden ingediend of via een andere instantie
worden ingediend, worden als niet ontvankelijk beschouwd.
- Aangezien wij het schapendrijven als hobby beschouwen, kunnen klachten
nooit aanleiding geven tot een financiële tegemoetkoming die hoger is dan het
inschrijfgeld van de betreffende wedstrijd.
- Wedstrijden die gelopen worden tussen het moment van het indienen van een
klacht en de uitspraak door het bestuur van de vzw Werkgroep
Schapendrijven in België worden zowel door de indiener van de klacht als de
handler die het voorwerp uitmaakt van een klacht, gelopen onder voorbehoud.
Deze wedstrijden kunnen immers in een eventuele schorsing opgenomen
worden. Inschrijvingsgelden of andere kosten die gemaakt werden met
betrekking tot deze wedstrijden onder voorbehoud, kunnen onder géén
beding teruggevorderd worden.
- Al de uitspraken door het bestuur van de vzw Schapendrijven in België zijn
bindend.

-

Bij bovenstaande voorschriften en regels kunnen telkens kleine afwijkingen
toegestaan worden.
Dit reglement werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van de vzw
Werkgroep Schapendrijven in België op 30 augustus 2014 te Tongeren.

