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Beschermheer Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

AFDELING ZUID-HOLLAND

REGLEMENT NICO RAM MEMORIAL
Artikel 1
Doelstelling
De afdeling stelt zich ten doel door middel van het organiseren van de Nico Ram
Memorial, een jonge honden competitie, geleiders/geleidsters en honden tijdens drie
competitiedagen op keuringsniveau te brengen.
De oefeningen worden conform het keuringsreglement PH1 afgewerkt.
De afdeling organiseert alleen dan een Nico Ram Memorial, als er minimaal negen
inschrijvingen zijn.
Artikel 2
Inschrijven
Inschrijven voor de Nico Ram Memorial kan tot 1 februari voor aanvang van de eerste
competitiedag.
Inschrijven dient, middels het daarvoor bestemde formulier, te geschieden bij de door
het afdelingsbestuur aangewezen competitieleider.
Artikel 3
Deelnemende honden
Een deelnemende hond mag op het moment van inschrijving aan de Nico Ram Memorial
geen enkel door de KNPV erkend certificaat hebben, doch dient wel ISO Standaard, FDXB type - geregistreerd (gechipt) te zijn.
Artikel 4
Eisen eigenaar/geleider
Zowel de eigenaar en/of geleider van de hond dient lid te zijn van de KNPV en lid te zijn
van een erkende vereniging in Nederland.
Artikel 5
Competitiedagen
De competitiedagen worden gehouden op een zaterdag en starten om 09:00 uur.
Deelnemers dienen om 08:30 uur aanwezig te zijn en moeten tijdens de inschrijving hun
lidmaatschapskaart van de KNPV kunnen tonen.
Tijdens de eerste en de tweede competitiedag kan er van de aanvangstijd voor het
stelwerk worden afgeweken.
Op de derde competitiedag, de finale, begint het stelwerk op 14:00 uur.
Artikel 6
Onderdelen competitie
Eerste competitiedag:
Afdeling I volledig
Afdeling III de volgende onderdelen:
• Het bewaken van een voorwerp
• Het revieren naar een groot voorwerp
• Het revieren naar een persoon
• Het transport van een arrestant
• Het tot staan brengen van een op een fiets vluchtende verdachte
• Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte
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Tweede competitiedag:
Afdeling I volledig
Afdeling III de volgende onderdelen:
• Het bewaken van een voorwerp
• Het revieren naar een groot voorwerp
• Het revieren naar een persoon
• Het transport van een arrestant
• Het tot staan brengen van een op de fiets vluchtende verdachte
• Het tot staan brengen van een vluchtende verdachte
• Het tot staan brengen van een verdachte, die met een vuurwapen schiet
• Het onderzoek naar de werpvastheid van de hond
• Het transport gevolgd door het verdedigen van de geleider
Derde competitiedag:
Afdeling I volledig
Afdeling III volledig
Aan de derde competitiedag (finale) mogen, als er nog meer dan tien combinaties over
zijn, alleen de tien hoogst geplaatsten combinaties deelnemen.
Artikel 7
Het overdoen van een oefening
Van elk onderdeel dat niet naar tevredenheid van de geleider verloopt, mag een oefening
gemaakt worden.
Zo mogelijk direct, is dit niet mogelijk dan gebeurd het nadat de laatste hond deze
oefening heeft afgewerkt, een en ander ter beoordeling door de betreffende
keurmeester(s).
Het onderdeel waarvan een oefening gemaakt wordt, zal niet worden beoordeeld.
Artikel 8
De afdeling draagt zorg voor:
Ø De algehele leiding in de vorm van een competitieleider;
Ø Keurmeesters en helpers;
Ø Wedstrijdhesjes;
Ø Loting om volgorde.
Iedere deelnemer ontvangt na een competitiedag een puntenlijst.
De winnaar van de Nico Ram Memorial ontvangt een oorkonde.
Artikel 9
De organiserende vereniging draagt zorg voor:
Ø Een aparte gelegenheid waar de keurmeesters de punten kunnen berekenen;
Ø Koffie en een lunchpakket voor elke keurmeester, helper en competitieleider;
Ø Ten minste drie zoekvelden;
Ø Voldoende voedsel evenals een gevulde voerbak;
Ø Meerdere personen die de competitieleider kunnen assisteren;
Ø Twee startpistolen of -revolvers plus voldoende patronen;
Ø Benodigd materiaal dat voldoet aan de eisen, gesteld door de KNPV;
Ø Gelegenheid voor geleiders om - onder leiding van de twee door de betreffende
vereniging aangewezen personen - nog enige oefeningen te doen.
Artikel 10
Slotbepaling
In alle gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de voorzitter van de
keuringscommissie in samenspraak met eventueel aanwezige afdelingsbestuursleden.
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