Reglement Superprestige KBKFB 2017 - 2018
- Deelnemen is gratis
- Er kunnen alleen punten behaald worden indien de eigenaar van de hond
aangesloten is bij de KBKFB, nationaliteit speelt geen rol
- Iedereen kan meerdere honden inschrijven
- Er kunnen enkel punten verdiend worden naargelang de resultaten die behaald
worden op FCI tentoonstellingen in België waar minstens het CAC wordt toegekend.
- Alle honden, ook pups, kunnen punten behalen.
- Het jaar gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december.
- De resultaten van de show dienen door de exposant doorgestuurd te worden d.m.v. bijgevoegd formulier
of via e-mail naar de verantwoordelijke en zullen na verificatie opgenomen worden in de tabellen. De
resultaten dienen ten laatste op 31 december binnen te zijn.
- De resultaten mogen na elke show of gegroepeerd doorgestuurd te worden.
- De punten behaald op de kampioensclubmatch van de KBKFB tellen dubbel.
- Ook de punten behaald op de Jonge Honden-en Veteranen dag tellen mee.
- In geval van opzettelijke fraude worden hond en eigenaar geschorst van deze competitie voor een periode
van 2 jaar.

DE TE VERDIENEN PUNTEN ZIJN :
BOB
BOS
CAC/CACIB
RCACIB
CAC
RCAC
U of VB
ZG of B

30
25
25
20
20
15
10
5

Extra punten, wel cumuleerbaar.

PLAATSING GROEP 9 :
1ste plaats :
2e plaats :
3e plaats :

15 punten
10 punten
5 punten

PLAATSING ERERING OP EEN NAT. OF INT. TENTOONSTELLING, KCM
Best in Show, Best Minor Puppy , Best Puppy, Best Junior, Best Veteraan
1e = 30 punten
2e = 25 punten
3e = 20 punten

Men kan pas de punten insturen als men lid is van de KBKFB derhalve tellen de punten pas mee vanaf het moment dat
men lid is, niet ervoor! Ook dient de eigenaar aanwezig te zijn bij overhandiging van de Trophy’s, zoniet word de
plaatsing doorgeschoven naar de eerstvolgende hond, de 2 e plaats wordt dan 1e etc.
Er zal ook een bewijs gevraagd worden , insturen van diploma’s , cac – cacib – Beste van Ras of Best of Breed- kaarten,
zodat er een controle mogelijk is voor de telling van de behaalde punten. Maak hiervoor best gebruik van een Excel file
waarin u handig de uitslagen kunt bijhouden. De verantwoordelijke voor de Superprestige heeft het recht om
onduidelijke en niet te verwerkbare aanmeldingen te weigeren.

- Punten zijn niet cumuleerbaar, slechts 1 resultaat per show ( vb een hond krijgt U en CAC, de verdiende
punten zijn dan 10 + 20).
- Alle punten worden samengeteld na de laatste show.
- De hond met het meeste aantal punten wint de Superprestige.
- De eerste 5 in de rangschikking krijgen een ereprijs, alle andere ingeschreven honden een aandenken.
- De eigenaars die niet aanwezig zijn op algemene ledenvergadering zien af van hun behaalde prijs of
aandenken.
- Het resultaat zal pas bekend gemaakt worden op de algemene ledenvergadering waar de winnaars
gehuldigd zullen worden. De resultaten zullen gepubliceerd worden in het clubblad en op de website.

VERANTWOORDELIJKE :
Freddy Vidts
Bloemenstraat 1B
B-9550 Herzele
Tel. +32(0) 468/19 49 32
Email : freddy.vidts@telenet.be

_____________________________________________________

