DE KLEINE MAAR FIJNE TECKEL – LE TECKEL,PETIT MAIS PRECIEUX
REGELMATIGHEIDSWEDSTRIJD VAN DE KBTC VOOR STANDAARD/DWERG EN KANINCHEN TECKELS.
VOOR HET BEHALEN VAN DE TITEL “BESTE WERKHOND VAN DE KBTC 20””.
1.Om de natuurlijke eigenschappen van de teckel te behouden richt de KBTC een
regelmatigheidwedstrijd in, voor het behalen van de titel “Beste werkhond van de KBTC 20”” “
2.Elk jaar worden de drie beste werkhonden gekozen: één standaard,één dwerg en één
kaninchenteckel.
3.Acht (8) wedstrijden komen in aanmerking, in binnen of buitenland. De proeven moeten wel
ingericht zijn door aangesloten en erkende clubs van de FCI. De leden zijn vrij welke uitslagen zij
insturen, Maximum acht (8)wedstrijden.
4.Het insturen moet veertien (14) dagen na de wedstrijd gebeuren, op 15 januari van elk jaar sluit
deze wedstrijd.
5.Het regelmatigheids verloop wordt zoveel mogelijk in het clubblad gepubliceerd.
6.Bij gelijkheid van punten zal de klassering van de proeven de doorslag geven .Bij alle andere
gevallen beslist het bestuur en deze beslissing is onherroepbaar. Voorbeeld:een tweede prijs met
92 punten komt voor een derde prijs met 50 punten.
7. Puntenstelsel.
SP

35 Punten

BhfK

30 punten

BHFN BHDN

35 punten

BffK/95

20 punten

SchwhK + Farte Schoe

20 punten

SchwhN

30 punten

Schwhk/40 plus alle andere 40 uren proeven

25 punten

SchwhK.ORB.

30 punten

V.SW.P./20 uren

30 punten

V.SW.P./40 uren

35 punten

VP

35 punten

ST – WAS – STIJ – Sau hets

25 punten

KschlH

30 punten

Kspr.N.

35 punten

Watertest

10 punten

Selectie bovengronds

10 punten

Selectie ondergronds

10 punten

8.Extra punten.
1. Bij het behalen van het jeugdpredicaat (/J):

5 punten extra

2. Bij het behalen van het CACT:

10 punten extra

3. Bij het behalen van het RCACT :

5 punten extra

4. Bij het behalen van het CACIT :

15 punten extra

5. Bij het behalen van een Nationaal werkkampioenschap

15 punten extra

6. Bij het behalen van een Internationaal werkkampioenschap

20 punten extra

7. De honden die ingeschreven zijn in de clubmatch van de KBTC en mededingen naar
“Beste werkhond van de KBTC 20”” “ kunnen hier ook nog extra punten behalen, 10 punten
voor Zeer goed en 20 punten voor Uitmuntend.
9. De uitreiking van deze prijzen zal gebeuren op de jaarlijkse algemene vergadering van de
KBTC.
10. Alle uitslagen moeten opgestuurd worden aan de verantwoordelijke van de
regelmatigheids-wedstrijd. Duidelijke fotocopies van de wedstrijduitslag moeten
bijgevoegd worden, alsook de eerste maal een copie van de stamboom.
11.Leden die een beker of dergelijke wensen te schenken zijn altijd welkom. Hij of zij moet
dan duidelijk schrijven voor welke variëteit de trofee bestemd is.
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