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Art.1
De keurders en pakwerkers mogen voor wedstrijden geen financiële vergoeding krijgen.
Tijdens een wedstrijd zijn alcohol houdende dranken en verdovende middelen voor keurders
en pakwerkers verboden.
In geval van overtreding zal de raad van bestuur beslissen of de overtreder nog in
aanmerking mag komen als pakwerker of keurder van de N.V.D.V. vzw. De pakwerkers en
keurders moeten wel voorzien worden van drank en eten.
Art.2
Overgaan van P 2 naar P 1 is verplicht als men vier jaar in de laagste categorie deelneemt of
bij 3 wedstrijden 75% behaald heeft. Dit is over meerdere jaren van toepassing (Het is ook van
toepassing voor personen die niet bij een club van de N.V.D.V. vzw aangesloten zijn. Dit eruit)
Art.3
Men kan tijdens een sportjaar van P 2 overstappen naar P 1 mits schriftelijke toestemming
van de raad van bestuur.
Art.4
Het is niet toegelaten met een P 1 hond of een P1 + hond in een andere klasse deel te
nemen, hetzelfde geldt ook voor niet aangesloten leden van de N.V.D.V. vzw.
Art.5
De raad van bestuur duldt geen enkele vorm van brutaliteit. Elke vorm van mishandeling van
het dier zal uitsluiting binnen de N.V.D.V vzw met zich brengen. (teletac, pinband, breekstik,
slaan, stampen en wurgen en dergelijke)
Art.6
Om deel te nemen aan de kampioenschap titel van de N.V.D.V. vzw is het de eerste vereiste
aangesloten te zijn bij een vereniging die op haar beurt is aangesloten bij het verbond. De
rangschikking zal gebeuren onder de vorm van een superprestige waarbij een minimum van
50 procent van de praktijkwedstrijden dienen gespeeld worden, dit naar boven afgerond.
De wedstrijden met de hoogste punten worden genomen voor de berekening.
Bij het resultaat van iedere wedstrijd zal iedere plaats een aantal punten krijgen, dit
beginnende vanaf 150 voor de eerste, telkens met intervallen van 10, tot als de 10 bereikt is.
Vanaf dit resultaat krijgt iedere resterende deelnemer 10 punten toebedeeld. Deze punten
dienen als enige voor de berekening van het kampioenschap. Bij gelijke stand zal diegene die
het eerste of meeste punten verliest bij een proef de volgende plaats toebedeeld krijgen.
Bij een ex-aquo zullen de punten behaald worden op het kampioenschap bepalend zijn voor
de eindrangschikking voor diegenen met een gelijke stand.
Art.7
Wedstrijddatums van de aangesloten clubs moeten op het secretariaat binnen zijn ten
laatste op de eerste algemene ledenvergadering van het sportjaar. De datum van officiële
wedstrijden kan niet meer veranderd worden.
De grote prijs van het N.V.D.V. zal jaarlijks op de tweede zaterdag van november
plaatsvinden.
Art.8
De minimum leeftijd van deelnemers voor de praktijkwedstrijden is 16 jaar, mits de
liefhebber een schriftelijke verklaring van ouders of voogd heeft.
Art.9
Op de openbare weg moeten alle honden aan de leiband gehouden worden.
Art.10
Alle honden geboren na 1 september 1998 dienen een chip of tatoeage te hebben.
De honden moeten voorzien zijn van de gebruikelijke vaccinaties.
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Art.11
Geleiders van P 2 en P 1 honden moeten geen politiewerk verrichten tijdens de wedstrijden,
dit om alle discussies te vermijden.
Art.12
Als een aanvalsman rood roept zal de geleider onmiddellijk zijn hond van de aanvalsman
afhalen, rood wil zeggen dat de aanvalsman gewond is. De punten zullen in het voordeel van
de hond beoordeeld worden.
Art.13
Als er een discussie ontstaat over de gegeven punten zal het bestuur van het N.V.D.V., de
keurder en de aanvalsman zich daarover uitspreken. Dit na de wedstrijd en in alle discretie.
Art. 14
Indien er geen discussie was over de punten mogen die achteraf niet meer veranderd
worden, het secretariaat zal wel de punten controleren en bij eventuele vergissingen of
mistelling deze punten corrigeren.
Art.15
Er mag onder geen enkele omstandigheid geweld tegen de aanvalsman en keurder gebruikt
worden.
Art.16
Loopse teven mogen aan wedstrijden deelnemen maar zijn verplicht om na de beide
categorieën te starten. Deelnemers van buiten het verbond zullen enkel in de P1 categorie
kunnen deelnemen en worden verplicht als allerlaatste te vertrekken.
Art.17
Elke liefhebber dient het nodige respect op te brengen voor alle andere liefhebbers. Indien
nodig kan de raad van bestuur ingrijpen.
Art.18
De aangesloten clubs worden verplicht om voor de officiële praktijkwedstrijden een
wedstrijdlijst te voorzien met de vertrekuren van de deelnemers.
Art.19
Indien er een proef bij is die een tijdsopname vereist zal er een chronometer voorzien zijn
door het verbond.
Door het bestuur zullen er aan de organiserende club bij wedstrijden 10 chronometers
bezorgd worden, deze moeten na de wedstrijd terug bezorgd worden.
Art.20
Bij de categorie P1 dienen al de oefeningen onaangelijnd te gebeuren, hiermee bedoelt men
dat er niets van halsband of harnas mag bevestigd zijn. Categorie P2 mag altijd de halsband
aanhouden.
Art.21
Het afschermen door een fysieke hindernis, in sporttermen “afhouden” genoemd is niet
toegestaan. Hetzelfde geldt voor het afdekken van het beschermingspak van de aanvalsman
met eender welke materialen.
Art.22
De deelnemers van de wedstrijden mogen veertien dagen voor het begin van de wedstrijd
niet meer zijn gaan oefenen op de terreinen van de organiserende club. Er zijn geen
deelnemers van de organiserende club toegelaten op de eigen wedstrijd. Voor leden die
aangesloten zijn bij verschillende clubs heeft dit betrekking tot iedere club waar ze lid van
zijn.
Art.23
Tijdens de verschillende oefeningen moeten de handen van de begeleider leeg zijn. De
leiband moet aan de keurder afgegeven worden, indien er een ander hulpmiddel (apport,
snoep, etc) is moet dat ook aan de keurder bezorgd worden.
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Art.24
De keurder bepaalt het begin en eind van de oefeningen aan de hand van de aanwijzingen
van de organisatie. Bij een aanval moet de hond zijn beginpositie hernemen.
Art.25
De bijtlappen op het kostuum van de aanvalsman moeten op heel het kostuum bestaan uit
hetzelfde materiaal. Het kostuum en de bijtlappen moeten in goede staat zijn.
Art.26
Indien er bij een proef een hoogtesprong en/of een dieptesprong vereist is zal het
niveauverschil beperkt zijn tot 1.80 meter.
Art.27
Tien verschillende proeven van het praktijkdeel en drie oefeningen van gehoorzaamheid,
bepaalt door de organisatie moeten deel uitmaken van iedere officiële wedstrijd.
Art.28
Keurders en aan aanvalsmannen van éénzelfde club mogen niet samengezet op één en
dezelfde proef dit met uitzondering van de eigen wedstrijd.

