Commitment
1.
2.
3.
4.

Winnen doe je met respect voor jezelf en je tegenstander.
Iedere deelnemer dient op de hoogte te zijn van de wedstrijdreglementen.
Iedere deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn voor zijn / haar run.
Deelnemers die op de startlijst staan en door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn
dienen dit voor aanvang van de trial telefonisch of per sms aan de course-director door te
geven.
5. Op het wedstrijdterrein is het verplicht om hond(en) aangelijnd te houden.
6. Voorkom overlast. Blaffende honden zijn zeer storend voor de handler die zijn wedstrijd
aan het lopen is.
7. Deelnemers aan de wedstrijd mogen niet zonder toestemming van de course-director op
het wedstrijdveld komen. Na de briefing mogen de handlers, zonder hond, het
wedstrijdterrein verkennen. Een hond die nog een run moet lopen mag zich niet op het
trialveld begeven en geen contact hebben met de schapen.
8. Tijdens de wedstrijd is er geen contact tussen deelnemers en jury. Zijn er dringende zaken
wendt u dan tot de course-director (deze heeft als enige toegang tot de jury).
9. Er wordt voor, tijdens en na de wedstrijd niet gereageerd op de beslissingen van de jury of
course-director.
10. Van deelnemers wordt verwacht dat de opdrachten / taken van de course-director /
organisatoren worden uitgevoerd. Zo nodig wordt geholpen bij het op- en afbreken van het
parcours en met opzetten en afvoeren van schapen voor, tijdens en na de wedstrijd.
11. Vloeken, schelden, discriminerende opmerkingen, fysiek en of verbaal geweld ten opzichte
van jury, course-director, organisatoren en andere deelnemers wordt niet getolereerd.
12. Besluiten van de jury en organisatie zijn bindend. Het is niet toegestaan om hierover in
discussie te gaan.
13. Deelname met een zieke, gewonde of anderszins ongeschikte hond is niet toegestaan. De
course-director heeft het recht u van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of de run te
onderbreken bij zichtbare gezondheidsproblemen of oververhitting van de hond.
Gedraag u correct naar uw hond. Straffen (te weten schoppen, slaan en agressieve verbale
communicatie) tijdens en na afloop van de wedstrijd wordt niet getolereerd.
14. Gedraag u correct naar de schapen. Wangedrag door de handler of bijten door de hond
wordt niet getolereerd.
15. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat u uw trials kunt lopen. Dit is
namelijk niet zo vanzelfsprekend.
16. Elke deelnemer dient corrigerend op te treden tegen een andere deelnemer die zich in
woord en gebaar misdraagt t.o.v. mens en/of dier.

Bij het niet naleven van deze regels kan een handler worden uitgesloten van
wedstrijddeelname of worden gediskwalificeerd.
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