REGLEMENT CHAMPIONS TROPHY (CT)
Artikel 1
1.1
De CT bestaat in beginsel uit vier meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven.
1.2
Het doel van de CT is aan het einde van het seizoen der JPC's evenementen het in
wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle combinaties.
Organisatie
Artikel 2
2.1
De CT wordt éénmaal per jaar in februari volgend op het seizoen onder de verantwoordelijkheid van
de JPC's retrieververenigingen georganiseerd.
2.2
De JPC's organiseren zelf via een comité of benaderen een organiserend comité en/of delegeren
naar eigen goeddunken bevoegdheden aan dit comité.
2.3
Het maximum aantal toe te laten combinaties (voorjager samen met hond) is in beginsel twintig.
2.4
De combinaties worden door de organisatie ingedeeld in vier groepen.
2.5
Voor aanvang van de proef zal via loting de volgorde worden bepaald.
Toelatingsnorm
Artikel 3
3.1
Aan de CT kunnen uitsluitend combinaties deelnemen die daartoe door de JPC's zijn uitgenodigd.
3.2
Het is een combinatie niet toegestaan met een Retriever deel te nemen die op de dag dat de CT
gehouden wordt nog niet de leeftijd van 36 maanden heeft bereikt.
3.3
Het is niet toegestaan aan een voorjager om met twee Retrievers deel te nemen ondanks het
gegeven dat de voorjager zich met twee Retrievers heeft gekwalificeerd. Echter de voorjager mag
zelf bepalen met welke Retriever hij wil deelnemen.
Artikel 4
4.1
Een Retriever mag meerdere malen aan de CT deelnemen.
Artikel 5
5.1
De JPC's selecteren de uit te nodigen combinaties aan de hand van de resultaten behaald op de
door de verenigingen georganiseerde evenementen, NLV-Artemis, GRCN-GoldCup, FRC selecteert
de combinaties uit de Ben Koolen Bokaal en/of excellent getoond werk.
5.2
Selectiecriteria: De eerst zes geplaatste retrievers op b.g. evenementen zullen uitgenodigd worden,
eventueel aangevuld tot max. twintig combinaties op basis van excellent getoond werk. Ter
beoordeling van de overige JPC's.
5.3
Aan het deelnemersveld wordt de winnaar van de vorige CT toegevoegd.
5.4
Tot 4 weken vóór de sluitingsdatum kan een hond worden gewisseld in geval van bijvoorbeeld een
blessure.
Keurmeesters
Artikel 6
6.1
Op de CT ambteren keurmeesters die voldoen aan de eisen gesteld door de JPC's.
6.2
Indien het comité dit noodzakelijk acht kunnen er per proef meerdere keurmeesters worden ingezet.
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Inrichten en beoordelen van de proeven
Artikel 7
7.1
Elke proef bestaat in beginsel uit drie apporten.
7.2
De opdrachten moeten van dien aard zijn dat de verschillende aspecten van apporteren zoals vrij
verloren apport, markeerapport, gedirigeerd apport en apport op sleep zo veel mogelijk in de
verschillende proeven zijn verweven. De moeilijkheidsgraad van de afzonderlijke apporten mag van
dusdanig hoog niveau zijn op voorwaarde dat ze fair en voor Retrievers van het gewenste niveau
haalbaar zijn.
Te gebruiken wild
Artikel 8
8.1
Bij de proeven mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van bejaagbare wildsoorten en van die
soorten die plaatselijk op vergunning mogen worden bejaagd, tevens is het toegestaan om in de
proeven ook gebruik te maken van dummy’s. Elk stuk wild mag meerdere malen worden gebruikt.
Beoordeling
Artikel 9
9.1
De wijze van keuren moet praktijkgericht zijn. Het apport moet correct worden geapporteerd. Staand
afgeven leidt niet tot puntenaftrek. Inspringen en onrust op post leiden tot puntenaftrek. Hinderlijk
jankende en blaffende Retrievers leidt tot een onvoldoende op de betreffende proef.. Alle Retrievers
moeten los worden voorgejaagd.
Bijzondere bepalingen
Artikel 10
10.1
Per proef wordt een tijdslimiet vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen is de keurmeester bevoegd om,
in een individueel geval of in het algemeen, de tijd te verlengen.
10.2
Een keurmeester is bevoegd om een proef te laten beëindigen wanneer er naar zijn oordeel niet
aan de gestelde eisen wordt voldaan.
10.3
Bij verdenking van hardheid in de bek, moet de keurmeester het geapporteerde wild cq. dummy
onderzoeken op beschadigingen.
10.4
De gedelegeerde is bevoegd om Retrievers die een ernstig agressief gedrag vertonen te
diskwalificeren.
Het uitzetten van de proeven
Artikel 11
11.1
De proeven worden door het organiserend comité in overleg met de gedelegeerde uitgezet.
Diploma’s
Artikel 12
12.1
De uitvoering van een proef wordt gewaardeerd met cijfers van 0 tot en met 100.
12.2
Om een voldoende te behalen moet de hond alle apporten binnen de vastgestelde tijd hebben
geapporteerd en dient hiervoor minimaal 55 punten te verkrijgen.
12.3
In geval een hond een apport niet binnenbrengt zal op deze proef een onvoldoende verkregen
worden, hiervoor maximaal 54 punten te verkrijgen.
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12.4

12.5
12.6
12.7

Ingeval een hond een apport niet binnenbrengt binnen de daarvoor geldende tijd zal deze hond in
de einduitslag lager eindigen dan de hond die alle apporten binnenbrengt, ongeacht het aantal
behaalde punten.
Het aantal apporten dat binnengebracht wordt is bepalend voor de einduitslag
De winnende combinatie moet alle apporten binnen de gestelde tijd binnenbrengen en per proef
een voldoende behaald hebben.
In geval een bepaald stuk wild door geen enkele hond wordt binnengebracht, behoudt het comité
zich het recht voor om te overwegen de CT toch uit te reiken.

Artikel 13
13.1
Een hond, die bij welke proef dan ook, schotschuw blijkt te zijn, wild of de dummy aansnijdt,
begraaft, verstopt, beschadigt of hierop rolt wordt gediskwalificeerd en komt in geen geval voor een
diploma in aanmerking.
Artikel 14
14.1
Certificaten worden door de JPC's ter beschikking gesteld. Certificaten dienen, na volledig te zijn
ingevuld en door de gedelegeerde of het comité te zijn ondertekend, onmiddellijk na afloop van de
CT aan de rechthebbenden te worden uitgereikt.
14.2
Alle deelnemers ontvangen een certificaat met de aantekening wel/niet gehaald.
Bekerreglement
Artikel 15
15.1
Aan de winnende combinatie, voorjager en hond, wordt de Champions Trophy uitgereikt.
15.2
De CT is een wisseltrofee, die door de retrieververenigingen ter beschikking is gesteld.
15.3
De CT blijft eigendom van de retrieververenigingen en kan derhalve nimmer permanent in
eigendom worden verworven.
Artikel 16
16.1
Voor het in de CT doen aanbrengen van een toepasselijke gravering wordt door en op kosten van
de JPC's zorg gedragen.
Artikel 17
17.1
Indien in enig jaar de CT niet wordt gehouden of indien geen der deelnemers een certificaat
verwerft, wordt de CT niet uitgereikt.
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