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Selectieprocedure m.b.t deelname aan het Wereldkampioenschap FCI .

1. De selectie voor het WK voor werkhonden wordt als volgt geformeerd:
a) Men dient jaarlijks aan twee wedstrijden mee te doen. Deze wedstrijden
moeten zijn gekeurd door 3 africhtingkeurmeesters en moeten openstaan
voor alle rassen, met uitzondering van de in de selectie voor de NK genoemde
uitzonderingen.
b) Hierbij komt een verplichte wedstrijd namelijk het NK voor werkhonden.
c) Voor de plaatsing op deze wedstrijden worden punten verstrekt: 1e plaats 1
punt, 2e plaats 2 punten, 3e plaats 3 punten enz. enz.
d) De resultaten moeten behaald zijn in de periode gelegen tussen het tweede
weekend van juli tot het derde volle weekend van juni van het lopende
jaar voor het Nederlandse Kampioenschap voor werkhonden.
e) Na het NK voor werkhonden vindt er een selectie plaats van vier combinaties +
een reserve op selectie van de behaalde punten.
De Kampioen van de NK werkhonden plaatst zich direct voor de FCI WK en wordt
ingeschreven als NL-01.
Bij een gelijk aantal totaal punten is als eerste de som van de totaaluitslag van
de twee selectiewedstrijden en de NK werkhonden doorslaggevend, daarna de
som van de resultaten in afdeling C van deze wedstrijden.
Mocht het dan nog gelijk zijn dan is het lot doorslaggevend.
f) Deelnemers die aan het NK voor werkhonden deelnemen op basis van een door
de CWH verstrekte wildcard, en die niet voldoen aan punt 1.a en 1.d, kunnen geen
kwalificatie behalen voor het FCI Wereldkampioenschap met uitzondering van de
Nederlands kampioen.

Algemeen m.b.t. het Wereldkampioenschap FCI .
De geselecteerden moeten rekening houden met het volgende:
1. Alle kosten die aan deelname verbonden zijn, behalve het inschrijfgeld, komen
voor rekening van de deelnemer zelf
2. Er zal wel een bijdrage zijn in de kosten. De hoogte van deze bijdrage wordt
jaarlijks door de CWH vastgesteld.
3. Eventuele beperkingen m.b.t. deelname aan examens en/of wedstrijden in de
maanden voor het WK (één en ander te regelen door de coach).
4. Er zal door de geselecteerden aan gezamenlijke trainingen deelgenomen moeten
worden (bepaald door de coach)
5. In verband met de regelgeving met betrekking tot de vaccinatieplicht dient u het
inentingsboekje / dierenpaspoort bij u te dragen, zodat dit op verzoek getoond
kan worden.
6. De deelnemers dienen zelf voor een reisverzekering zorg te dragen.
7. data vastgesteld door werkhondenraad, goedgekeurd door bestuur RvB en
inwerkingtreding.
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