K.B.T.C. Mooiste Teckel 20XX
Ter compensatie voor de leden die aan de tentoonstellingen deelnemen zal de club aan de
leden die met zijn hond het meeste aantal punten heeft behaald het inschrijvingsgeld van
een CACIB tentoonstelling terugbetalen (bvb het inschrijvingsgeld Brussel).
Deze tussenkomst zal aan de drie verschillende groottes worden gegeven, nl 1 standaard,
1 dwerg en 1 kaninchen teckel.
Men mag de resultaten van maximum 8 shows waaronder verplichte deelname aan de
clubmatch van de KBTC , onder 4 verschillende keurmeesters in rekening brengen .
De behaalde resultaten moeten 14 dagen na de desbetreffende show worden opgestuurd
naar het secretariaat van de KBTC., de uitslag van de clubmatch dient men niet op te
sturen, deze punten worden automatisch bijgeteld .
Te behalen Punten :
 Zeer goed
1 punt
 Uitmuntend
3 punten
 CAC
5 punten
 CACIB
10 punten
 Belgische Schoonheidskampioen 10 punten extra
 Internationaal schoonheidskampioen 15 punten extra
Op de clubmatch te behalen punten
 Zeer goed
5 punten
 Uitmuntend 10 punten
 CAC
15 punten
 BOB
+5 punten extra
 BIS
+10 punten extra
Punten telling
Voorbeeld: bij het behalen van 1U CAC/CACIB worden er 10 punten geteld, enkel het
hoogste aantal punten telt. Enkel op de clubmatch behaalde extra punten worden bijgeteld
.
Bij een gelijke stand van de punten telt de plaats van de erering op de clubmatch of het
aantal punten dat men op de clubmatch behaald heeft.

R.T.C.B. le plus beau Teckel 20XX
Pour récompenser les membres qui participent aux expositions , le club remboursera le
montant d’une inscription à une exposition avec CACIB (par ex. Bruxelles ) aux membres
dont le chien aura obtenu le plus points.
Cette intervention sera offerte aux 3 tailles : à 1standard , à 1 nain et à 1 kaninchen , pour
maximum 8 expo (dont la nôtre ) et sous 4 juges différents .
Les résultats doivent être renvoyés au secrétariat du RTCB 15 jours maximum après
l’exposition visitée.
Les résultats de notre expo n’ont pas besoin d’être renvoyés . Les points obtenus seront
automatiquement additionnés aux autres.

Points :

Très bon
1 point
Excellent
3 points
CAC
5 points
CACIB
10 points
Champion beauté Belge 5 points supplément
Champion beauté International 5 points supplément
Points à notre expo
Très bon
5 points
Excellent
10 points
CAC
15 points
BOB
+5 points supplément
BIS
+10 points supplément

Calcul des points
Ex . 1 exc CAC CACIB = 10 Pts c.a.d. que seul les maximum des points est pris en
compte. On ne peut y rajouter que les points obtenus à notre expo nationale.

