Reglement voor de selectie en deelname aan de Europacup voor de
Hongaarse Staande hond, Vizsla – Open Klasse en Derby
Inleiding
De vereniging ziet in de selectie en afvaardiging van een team naar de
Europacup een middel om bij te dragen aan het bevorderen en in stand
houden van de kwaliteit van de Hongaarse staande hond, de Vizsla
(hierna te noemen: Vizsla’s). De vereniging streeft er naar de beste
Vizsla’s te selecteren voor deelname aan de Europacup. Daarom hanteert
de vereniging een aanvullend reglement op het ‘official regulations for the
magyar field trial championship’. Door inschrijving voor selectie
confirmeren eigenaar en aangemelde voorjager zich aan dit reglement en
de daaruit resulterende uitkomst van de selectie, alsmede de hier
geformuleerde samenhangende algemene voorwaarden.
Artikel 1: Algemene voorwaarden
1. Om voor deelname namens Nederland aan Europacup in
aanmerking te kunnen komen, moeten eigenaren, voorjagers en
Vizsla’s voldoen aan de voorwaarden, zoals die zijn vastgelegd in de
geldende reglementen van de FCI.
2. De eigenaar moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van
Hongaarse Staande Honden Vizsla (hierna te noemen: NVHSHV).
Artikel 2: Kwalificerende kwalificaties en puntentelling
1. Ten behoeve van de puntentelling bij uitvoering van het reglement
worden voor de open klasse de volgende kwalificaties in
aanmerkingen genomen. Het betreft de kwalificaties behaald
tijdens:
a. Nederlandse veldwedstrijden in de open klasse (CACT- en/of
CACIT-wedstrijden).
b. Wereld-/Europese kampioenschappen.
c. Buitenlandse veldwedstrijden in de open klasse op Fazant of
Patrijs, gehouden onder auspiciën van de FCI (CACT- en/of
CACIT-wedstijden), met uitzondering van buitenlandse
amateurwedstrijden.
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Ten behoeve van de puntentelling bij uitvoering van het reglement
worden voor de derby klasse de volgende kwalificaties in
aanmerking genomen. Het betreft de kwalificaties behaald tijdens:
a. Nederlandse veldwedstrijden in de jeugdklasse.
b. Buitenlandse veldwedstrijden in de derby klasse op Fazant of
Patrijs, gehouden onder auspiciën van de FCI, met
uitzondering van buitenlandse amateurwedstrijden.
Voor de puntenwaardering wordt de volgende puntentelling van het
Algemeen Veldwedstrijd Reglement gehanteerd:
CACIT
12 punten
Reserve CACIT
11 punten
CACT
10 punten
Reserve CACT
9 punten
e
e
e
1 Uitmuntend: 1 U/1 ECC
8 punten
Uitmuntend (niet eerste
7 punten
geplaats): U/ECC
1e Zeer Goed: 1e ZG/1e TB/1e
6 punten
MB
Zeer goed (niet eerste geplaatst: 5 punten
ZG/TB/MB
CQN
4 punten
1e Goed: 1e G/1e B
3 punten
Goed (niet eerste geplaatst)
2 punten
EV (Eervolle Vermelding)*
1 punt
* telt alleen mee voor de Derby, niet voor de open klasse

4.

Een aantekening INS (insuffisant), behaald in de periode tot
maximaal zes maanden voor het betreffende Europacup, leidt tot
een eenmalige puntenaftrek van vijf punten (geldt niet voor
deelname aan de Derby).

Artikel 3: Selectie en afvaardiging
1.

De selectie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

2.
3.

Het bestuur vaardigt minimaal twee en maximaal het toegestane
aantal Vizsla’s af.
De veldwerkcommissie beoordeelt de aanmeldingen en nomineert
deelnemers in een advies aan het bestuur op basis van de vereisten
en voorwaarden, zoals opgenomen in dit reglement.

Artikel 4: Voorwaarden eigenaar
1. Een eigenaar kan maximaal twee Vizsla's inschrijven.
2. De eigenaar moet lid zijn van de NVHSHV.
3. De eigenaar moet de Vizsla minimaal zes maanden voor de
Europacup op zijn naam hebben staan.
4. De voorjager die deelneemt of wenst deel te nemen, is – op straffe
van uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende Europacup –
verplicht deel te nemen aan alle proeven die vereist worden tijdens
de Europacup.
5. Het inschrijfgeld wordt betaald door de vereniging, tot maximaal
één hond per eigenaar.
Artikel 5: Voorwaarden Vizsla’s
1. De Vizsla dient minimaal zes maanden voor aanvang van de
Europacup te zijn ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek
(NHSB).
2. Aangezien de Europacup een najaarskampioenschap is, wordt
verwacht en dient bij inschrijving redelijkerwijs aangetoond te
kunnen worden dat de Vizsla apporteert.
3. De Vizsla dient bij aanmelding te voldoen aan de door de vereniging
in haar fokreglement beschreven gezondheidseisen. Voor de Derby
is het screeningsonderzoek niet verplicht, maar als bekend is dat de
Vizsla niet voldoet aan het fokreglement (denk aan fokuitsluitende
gebreken of erfelijke belasting), dan wordt de hond uitgesloten van
deelname.
Artikel 6: Selectieprocedure
1. De Vizsla dient voor deelname aan de open klasse minimaal de
kwalificatie G behaald te hebben in een voorjaars- of
najaarswedstrijd op CACT/CACIT-niveau op Fazant of Patrijs.
2. De Vizsla dient voor deelname aan de Derby minimaal de
kwalificatie G behaald te hebben in een jeugdwedstrijd op Fazant of
Patrijs.
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De vier hoogste kwalificaties van de Vizsla behaald in de twee
seizoenen voorafgaand aan de Europacup worden in aanmerking
genomen, met een maximum van twee in het buitenland. Het einde
van deze periode is een dag voor de uiterlijke inschrijfdag.
De Vizsla moet in Nederland aan (een) veldwedstrijd(en) hebben
deelgenomen in de twee seizoenen voorafgaand aan de deel te
nemen Europacup.
Mocht het af te vaardigen team niet voltallig zijn, dan besluit het
bestuur in overleg met de veldwerkcommissie of het team
aangevuld kan worden met Vizsla’s die geen kwalificatie hebben
behaald. Daarbij moet wel tijdens een erkende (jeugd)wedstrijd
aangetoond zijn dat deze Vizsla’s zich redelijkerwijs kunnen
kwalificeren op de Europacup.
Bij een gelijk puntenaantal krijgt de hoogste in Nederland behaalde
kwalificatie voorrang. Indien dat geen uitsluitsel geeft, krijgt de
jongste hond voorrang.
De Vizsla mag in één klasse uitkomen, Open Klasse of Derby.

Artikel 7 Inschrijving en bekendmaking
1. Zodra de data voor het betreffende Europacup bekend zijn, nodigt
het bestuur van de NVHSHV voorjagers/eigenaars via de website uit
om zich aan te melden voor deelname. Dit zal minimaal drie
maanden voor de datum van de Europacup zijn, uiteraard indien en
voor zover bekend en anders binnen één week na bekend worden
van de data.
2. De eigenaar meldt de kandidatuur binnen de termijn die het bestuur
stelt bij het bekend worden van de Europacup-data, waarbij de
uiterlijke datum van inschrijving minimaal twee weken vóór de
datum van het aanmelden van het team ligt.
3. De veldwerkcommissie adviseert het bestuur tijdig, maar tenminste
negen dagen voor het inschrijven van de samenstelling van het
team bij de betreffende organisatie, welke voorjager en Vizsla’s in
aanmerking komen voor afvaardiging.
4. Het bestuur neemt in beginsel dit advies over en nodigt de
voorjagers met hun Vizsla’s uit voor deelname aan de Europacup.
In situaties waarin het reglement niet voorziet, kan het bestuur
afwijken van het advies van de veldwerkcommissie. Hiervan doet zij
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melding aan de veldwerkcommissie en de voorjagers met opgaaf
van redenen.
De bekendmaking van de afvaardiging geschiedt door het bestuur
per e-mail en zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden doch uiterlijk
binnen twee dagen nadat de veldwerkcommissie haar advies aan
het bestuur heeft uitgebracht, en uiterlijk één week vóór de datum
van het inschrijven van de samenstelling van het team bij de
betreffende organisatie.
De selectie en de hieraan ten grondslag liggende
puntentellingworden indien mogelijk binnen twee dagen, en anders
zo spoedig mogelijk, kenbaar gemaakt aan de persoon die zich
heeft aangemeld.
De selectie zelf wordt indien mogelijk binnen twee dagen, en anders
zo spoedig mogelijk, openbaar gemaakt via de website, nieuwsbrief
en social media van de NVHSHV.

