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Publicatie 
1. Deze wedstrijd wordt ieder jaar door of namens het bestuur van de Afdeling georganiseerd. 

Het bestuur draagt er zorg voor, dat tijdig in het orgaan van de KNPV wordt gepubliceerd: 
 Plaats en datum van de wedstrijd; 
 Bij wie de inschrijving moet geschieden; 
 Tot welke datum kan worden ingeschreven. 

 
Deelname 
2. Aan deze wedstrijd mogen 9 combinaties, afkomstig uit de Afdeling Limburg deelnemen plus 

de kampioen van het voorgaande jaar , die zijn [haar] titel mag verdedigen . 
Neemt een titelverdediger[ster] niet deel dan wordt de wedstrijd gehouden met 10 
combinaties. Er zijn minimaal 5 deelnemende combinaties 

3. De geleider(ster) die aan deze kampioenswedstrijd deel neemt, hoeft niet noodzakelijk de 
geleider(ster) te zijn die de hond op de keuring heeft voorgebracht. 

 
Selectie deelname 
4. Voor deelname aan de kampioenswedstrijd tellen de punten van het laatst behaalde 

certificaat Basis Speurhond met lof. Heeft men reeds aan een kampioenswedstrijd Speurhond 
deelgenomen dan tellen de punten die zijn behaald op de laatst gehouden 
kampioenswedstrijd Speurhond, met dien verstande, dat het behaalde aantal punten tot een 
certificaat met lof zou hebben geleid als er sprake zou zijn geweest van een 
certificaatkeuring. De combinaties met het hoogst aantal punten mogen aan deze wedstrijd 
deelnemen. 
Als er selectie moet worden gemaakt van honden met een gelijk aantal punten dan gebeurt 
dit als volgt: 
 Eerst komt degene met het hoogst aantal punten in afdeling 3. 
 Is er dan nog een gelijk aantal punten , dan komt degene met het hoogst aantal punten 

in afdeling 2. 
 Is de stand dan nog gelijk , dan komt degen met het hoogst aantal punten in afdeling 1. 
 Als er dan nog geen verschil is volgt degene met de meeste punten voor AA en dan voor 

W.v.V. 
Mocht de hiervoor omschreven selectiemethode geen oplossing bieden, dan beslist het lot 
wie zal mogen deelnemen. 
Indien na afloop van de wedstrijd deelnemers gelijk zijn geëindigd, dan wordt de uitslag 
eveneens volgens de hiervoor omschreven selectiemethode bepaald. 
Wanneer bij het sluiten van de inschrijving blijk dat er onvoldoende ingeschreven 
combinaties zijn met een certificaat met lof, kunnen ook combinaties zonder certificaat met 
lof of zonder certificaat deelnemen. 

5. Er mag slechts met één hond per geleider[ster] aan deze wedstrijd worden deelgenomen. 
6. Loopse honden worden van deelname uitgesloten. 
 
Sponsor 
7. Sponsorverplichtingen, aangegaan door het hoofdbestuur van de KNPV, worden 

onverkort overgenomen door het bestuur van de afdeling, en dienen derhalve te worden 
nagekomen. 
Overige sponsoractiviteiten zijn uitsluitend toegestaan na overleg en met goedkeuring 
van het bestuur van de Afdeling. 

8. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Afdelingsbestuur. 


