KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING
Opgericht 1907

Beschermheer: Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

REGLEMENT PROVINCIALE KAMPIOENSWEDSTRIJD PH 2

AFDELING LIMBURG

1. Jaarlijks wordt in de afdeling Limburg de in 1965 ingestelde “PROVINCIALE
KAMPIOENSWEDSTRIJD PH 2” gehouden.
2. Inschrijving staat open voor leden van de afdeling Limburg met een hond in het bezit van een
certificaat Politiehond 2 met lof. De geleider die de hond op de keuring heeft voorgebracht, moet
ook als geleider van deze hond op de Kampioenswedstrijd fungeren.
Indien een geleider deelneemt die niet woonachtig is in Limburg, moet er sprake zijn van
aantoonbaar vijf jaar actief lidmaatschap van een vereniging in de afdeling Limburg. Met
actieflidmaatschap wordt bedoeld, dat de geleider lid is van en daadwerkelijk traint bij die
vereniging. Beide afdelingsbesturen moeten toestemming geven voor deelname van een
combinatie aan de Kampioenswedstrijd in de afdeling Limburg.
3. Blijken er bij de sluiting van de wedstrijd meer dan 10 gegadigden te zijn, dan nemen aan deze
wedstrijd deel, mits behorend tot de inschrijvers: de kampioen en de reserve-kampioen van de
voorgaande Kampioenswedstrijd en verder de 8 inschrijvers met het hoogst aantal behaalde
punten op een keuring Politiehond 2 of op een vorige kampioenswedstrijd PH2, afhankelijk van
waar men het laatst aan heeft deelgenomen. Bij een gelijk aantal punten vindt er een selectie
plaats tussen de combinaties met het hetzelfde aantal punten op de volgende wijze:
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

het hoogste aantal punten in afdeling 3;
het hoogste aantal punten in afdeling 1;
het hoogste aantal punten in algemeen appel;
het hoogste aantal punten in de wijze van voorbrengen;
is het puntenaantal dan nog gelijk, dan beslist het lot.

4. De honden, die aan de Kampioenswedstrijd deelnemen, moeten door middel van een transponder
(chip) – ISO-standaard, FDX-B-type – geregistreerd zijn.
5. Aan de wedstrijd is deelgenomen, wanneer de geleider zich met zijn hond op de dag van de
wedstrijd bij de keuringscommissie, voor deelneming aan de wedstrijd, heeft gemeld.
6. Inschrijving staat eveneens open voor leden van de afdeling Limburg met een hond in het bezit
van een certificaat Politiehond 1, Politiehond 2 zonder lof of Objectbewakingshond. Tevens is
inschrijving mogelijk voor leden van de afdeling Limburg met een hond in het bezit van het
certificaat Politiehond 1, Politiehond 2 of Objectbewakingshond en deze hond is niet door de
geleider op de keuring voorgebracht.
7. Blijken er bij de sluiting van de inschrijving minder dan 10 gegadigden te zijn welke behoren tot
de deelnemers zoals omschreven in artikel 2, dan wordt het aantal deelnemers aangevuld tot een
maximum van 10 deelnemers. Deze worden dan geselecteerd uit de categorie deelnemers
behorende tot artikel 6. Blijken er voor deze categorie deelnemers onvoldoende
deelnemersplaatsen beschikbaar zijn, dan wordt door middel van loting bepaald wie mag
deelnemen aan de wedstrijd.
8. Vaststelling van plaats en datum van deze wedstrijd, alsmede aanwijzing van keurmeesters,
helpers en leiding geschiedt door het afdelingsbestuur.
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9. Uiterlijk in de Politiehond van 1 mei publiceert het afdelingsbestuur plaats en datum van de
wedstrijd, alsmede de datum waarop de inschrijving sluit.
Streefdatum van de wedstrijd is de laatste zondag van juni.
10. Deze wedstrijd wordt gekeurd en de oefeningen worden uitgevoerd volgens het keuringsreglement Politiehond 2. Bij deze wedstrijd worden aan de deelnemers puntenstaten uitgereikt.
Indien meerdere geleiders met hun honden met een gelijk aantal punten eindigen, gaat de hond
zonder strafpunten voor. Is het aantal punten dan nog gelijk, vindt er een selectie plaats tussen
de combinaties met hetzelfde aantal punten op de volgende wijze:
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

het hoogste aantal punten in afdeling 3;
het hoogste aantal punten in afdeling 1;
het hoogste aantal punten in algemeen appel;
het hoogste aantal punten in de wijze van voorbrengen;
is het puntenaantal dan nog gelijk, dan beslist het lot.

11. De winnaar van de wedstrijd is kampioen en de nummer 2 is reserve-kampioen van dat jaar. De
winnaar ontvangt ongeacht de aan deze wedstrijd verbonden prijzen een kampioensdiploma en de
wisselbeker voor het kampioenschap PH2. De wisselbeker gaat in eigendom over, nadat dezelfde
geleider deze wisselbeker drie achtereenvolgende jaren, dan wel vijf maal in totaal heeft
gewonnen.
12. De winnaar van deze wedstrijd zal de afdeling Limburg op de Nationale Kampioenswedstrijd PH2
vertegenwoordigen. Om de afdeling Limburg te kunnen vertegenwoordigen moet de hond in het
bezit zijn van het certificaat Politiehond 2 met lof en dient de combinatie op de
Kampioenswedstrijd PH2 tenminste 435 punten hebben behaald. De geleider die de hond op de
keuring heeft voorgebracht, moet ook als geleider van deze hond op de Nationale
Kampioenswedstrijd fungeren. Wanneer de winnaar van de Kampioenswedstrijd PH2 niet in het
bezit is van het certificaat PH2 met lof, of de geleider heeft de hond niet op de keuring
voorgebracht, dan moet deze combinatie een certificaat met lof behalen tijdens de zomerkeuring,
gelegen tussen Kampioenswedstrijd PH2 en Nationale Kampioenswedstrijd PH2. Wanneer de
kampioen PH2 er in verband met het hiervoor vermelde niet in slaagt het certificaat met lof te
behalen zal de reserve-kampioen PH2 de afdeling Limburg vertegenwoordigen op de Nationale
Kampioenswedstrijd PH2. Wanneer kampioen PH2 en reserve-kampioen PH2 in verband met
vorenstaande niet kunnen worden afgevaardigd naar de Nationale Kampioenswedstrijd PH2 of
verhinderd zijn om deel te nemen aan de Nationale Kampioenswedstrijd PH2, dan zal de
eerstvolgende hoogst geëindigde van de Kampioenswedstrijd PH2, die op grond van het reglement
Nationaal Kampioenswedstrijd Politiehond 2 de afdeling Limburg mag vertegenwoordigen, worden
afgevaardigd.
13. Deelname met een loopse danwel zichtbaar drachtige teef of een hond die waarneembaar aan
enige ziekte lijdt is uitgesloten.
14. Dit gewijzigde reglement wordt voor het eerst toegepast op de Kampioenswedstrijd PH2 in 2016.
15. Aldus vastgesteld op de voorjaarsledenvergadering van de afdeling Limburg van de KNPV op 23
april 1992 te Sint-Odiliënberg. Laatstelijk gewijzigd in de ledenvergadering van de afdeling
Limburg van de KNPV op 22 oktober 2015 te Sint-Odiliënberg.

De voorzitter,

De secretaris,

P.H.G. Lagarde.

M.G.H. Peeters
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