Keurmeestersinformatie 1-1-201 9
Baanrennen:

Indeling klassen.
Als proef voor éérjaar, zijnde 2019, mogen verenigingen op vrijwillige basis zelfbepalen in welke
volgorde de klassen starten.
1.

2. Pauze's.

De lengte van de pauze moet worden vastgesteld in overleg met de renleider maar mogen niet
langer duren dan één uur.
3. Het samenvoegen van klassen moet reglementair met toesteÍuning van alle eigenaren zijn.
4. Er zijn nog al eens rennen waarbij aileen de series en dan de finales worden gelopen, Voigens het
reglement dient toch een bepaald systeem met herkans en halve finale gelopen te worden dus in
principe moet dit aangehouden worden. Alleen als alle eigenaren van een klasse het verzoek
indienen om de halve finale over te slaan om reden dat er in totaal 6 honden of minder aan de start
zijn mogen de keurmeesters besluiten om de halve finales over te slaan.
Het is belangrijk dat bij alle wedstrijden uniform gehandeld wordt en niet zoals afgelopen j aar dat
op de ene ren alle klassen 2 x moeten lopen en op een andere ren 3 maal.
5. Vrije starthokkeuze.

jaar, zijnde 2019, mogen verenigingen op vrijwillige basis kiezen voor vrije
starthokkeuze bij rennen. Bij de series wordt dan wel geloot waarbij de hond die nr. I loot als eerste
zijn keuze mag maken, de nr. 2 als tweede enz. Bij de herkans, halve finale en finale mag de hond
onder het rode rendek als eerste kiezen, de hond onder blauw als tweede enz.
Honden die een aantekening "buitenstart" hebben gaan altijd in het buitenste starthok of bij
meerdere buitenstarters in dezelfde course in de buitenste starthokken.
Voorwaarde is wel dat als een vereniging dit zo wil doen dat dat dan ook vermeld wordt in de
uitschrij ving van deze ren.

Als proef voor

één

Baanrennen en coursing.
Regelmatig staan op de keurrapporten verkeerde aantallen ingeschreven en gestarte honden vermeld.
Dit heeft een oorzaak Í.w. verenigingen zetten regelmatig later ingeschreven honden tussen de
betreffende klasse maar wel met een hoger indexnummer, bij baanrennen worden ook nogal eens de
soloritten meegeteld. Degene die het keurrapport invult kijkt nam het nummer van de laatste hond
in de index waardoor het aantal ingeschreven honden niet juist is.
Ook worden niet altijd alle absente honden ingevuld op het keurrapport. Het aantal absenten op het
keurrapport wordt vervolgens in mindering gebracht op het aantal ingeschreven honden en zo denkt
men dan aan het aantal gestarte honden te komen en dat is dan dus vaak niet correct.
Dus goed controleren a.u.b.

