KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING
Opgericht 1907
Beschermheer Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

AFDELING ZUID-HOLLAND

REGLEMENT KAMPIOENSWEDSTRIJD PH2
Artikel 1
Jaarlijks wordt in de afdeling Zuid-Holland van de KNPV voor de afdelingsleden een
selectiewedstrijd gehouden voor de wedstrijd van het nationaal kampioenschap Politiehond 2
van Nederland.
Artikel 2
De organisatie van deze wedstrijd, als bedoeld in artikel 1 van dit reglement, komt toe aan
het afdelingsbestuur.
Het afdelingsbestuur kan een of meerdere leden aanwijzen om zich met de organisatie van
deze wedstrijd belasten.
Artikel 3
De wedstrijd, zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement, wordt tijdig aangekondigd in het
verenigingsorgaan van de K.N.P.V. “De Politiehond” en/of de website.
Artikel 4
Het bestuur bepaalt, ten aanzien van bedoelde wedstrijd, de volgende punten:
a. De sluitingsdatum van inschrijving.
b. Het aanwijzen van het wedstrijdterrein.
c. Het aanwijzen van de keuringscommissie.
d. Het aanwijzen van de helpers.
e. Het aanwijzen van de terreinleiding.
f. De datum en het tijdstip van de aanvang.
Artikel 5
Bij inschrijving dan wel deelname moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
a. De eigenaar en de geleider van de hond moeten woonachtig zijn in de afdeling ZuidHolland en dienen lid te zijn van een erkende vereniging in Nederland.
b.
De eigenaar en de deelnemer moeten lid zijn van de KNPV
c. De geleider moet het bewijs van lidmaatschap voor de aanvang van de wedstrijd aan
de keuringscommissie kunnen tonen.
d. De ingeschreven hond moet in staat zijn het volledige programma Politiehond 2 af te
werken.
e. De hoogte van het inschrijfgeld voor deelname aan deze wedstrijd wordt jaarlijks door
het afdelingsbestuur bepaald en moet bij vooruitbetaling worden voldaan.
f. Een ongecertificeerde hond kan ook deelnemen en afgevaardigd worden naar de
kampioenschappen mits hij daarna het certificaat met lof behaalt op de keuring.
g. Bedoeld certificaat moet op naam van de geleider staan.
Artikel 6
De voor deze selectiewedstrijd in aanmerking komende combinaties dienen zich schriftelijk
aan te melden bij de door het afdelingsbestuur benoemde commissaris.
In deze aanmelding dienen de volgende punten te staan vermeld:
a. Naam, adres, postcode en telefoonnummer van de eigenaar van de hond.
b. Naam, adres, postcode en telefoonnummer van de geleider van de hond.
c. Naam, ras, leeftijd en geslacht van de hond.
d. Plaats en datum van de certificaatskeuring PH II, het nummer van het certificaat
evenals het aantal behaalde punten.
e. Het laatst behaalde resultaat met de hond ten aanzien van het programma politiehond
2 op een door de KNPV goedgekeurde wedstrijd en/of keuring.
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f. Het nummer van het lidmaatschap van de KNPV
g. Mits van toepassing de naam van de vereniging waarvan men lid is.
Artikel 7
De selectiewedstrijd vindt doorgang bij minimaal twee deelnemende combinaties.
Artikel 8
Iedere combinatie die aan de voorwaarden voldoet kan zich inschrijven voor deze
selectiewedstrijd.
Bij meer dan tien inschrijvingen wordt de selectie gehouden over meerdere dagen.
Artikel 9
De winnaar van de selectiewedstrijd van het voorafgaande jaar is automatisch geplaatst als
hij inschrijft.
Artikel 10
Tot de wedstrijd worden als combinatie toegelaten:
a. De winnaar van de selectiewedstrijd van het voorafgaande jaar.
b. De combinaties die de hoogste resultaten hebben behaald in het jaar na de vorige
selectiewedstrijd.
c. De combinaties die de hoogste resultaten hebben behaald in het verleden in de
ruimste zin van het woord.
Artikel 11
Iedere inschrijver krijgt schriftelijk bericht van het afdelingsbestuur met betrekking tot de
deelname aan deze wedstrijd.
Artikel 12
De deelnemende combinaties dienen zich te houden aan de bepalingen omtrent het oefenen
op het wedstrijdterrein, zoals gesteld door het afdelingsbestuur op straffe van uitsluiting.
Artikel 13
De keuringscommissie keurt aan de hand van de voorwaarden van het keuringsreglement
van de K.N.P.V., Politiehond II.
Artikel 14
De eventueel door derden ter beschikking gestelde prijzen kunnen, tot en met de
wedstrijddag, worden ingebracht bij een lid van het afdelingsbestuur.
De toekenning van deze prijzen zal gebeuren in overleg met het afdelingsbestuur.
Artikel 15
De secretaris van de afdeling brengt zo spoedig mogelijk verslag uit van de gehouden
selectiewedstrijd.
Bedoeld verslag zal worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan van de KNPV “De
Politiehond” en/of de website.
Artikel 16
De winnaar van de selectiewedstrijd kan worden benoemd tot afgevaardigde van de afdeling
Zuid-Holland naar de nationale kampioenswedstrijd politiehond 2 van de KNPV mits voldaan is
aan de volgende voorwaarden:
a. Het behaalde resultaat moet dusdanig zijn dat het te verwachten is dat de combinatie
tijdens het nationaal kampioenschap een representatieve en competitieve deelnemer
zal zijn.
a. Dit ter beoordeling van het afdelingsbestuur.
b. Het behaalde resultaat moet dusdanig zijn dat het, als deze wedstrijd een keuring zou
zijn
c. geweest, gehonoreerd geworden zou zijn met een certificaat met lof.
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d. Dit betekent dat in de aanvalsoefeningen E, G, H, I, J, en L van afdeling 3 voor de
“wijze van tot staan brengen” of de “wijze van verdedigen” geen lager cijfer dan een
4 en in de
e. oefeningen F en K van afdeling 3 geen lager cijfer dan een 3 voor “weigeren van
commando’s” respectievelijk werpvastheid” is behaald.
b. De geleider geen strafpunten heeft opgelopen.
Artikel 17
De deelnemer die eindigt op de tweede plaats, en die tevens voldoet aan de eisen zoals
gesteld in artikel 16 van dit reglement, kan worden benoemd tot reserveafgevaardigde.
Artikel 18
In het geval degene met het hoogste aantal punten niet voldoet aan de eisen ten aanzien van
de bepalingen voor het behalen van het certificaat met lof, kan het afdelingsbestuur besluiten
de nummer twee, mits voldaan aan het gestelde in artikel 16, af te vaardigen.
Artikel 19
Indien een deelnemer zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot de
inschrijving dan wel deelname, kan het afdelingsbestuur besluiten dat men van de wedstrijd
wordt uitgesloten dan wel buiten mededinging meedoet of heeft meegedaan.
Artikel 20
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het afdelingsbestuur of een lid
daarvan.

• Pagina 3 van 3

