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Reglement deelname WK FMBB 2020 

  

1. De selectie periode voor het WK FMBB is de voorgaande periode van NVBH NK t/m NVBH NK. 
2. Inschrijven kan tot de datum die op het inschrijfformulier voor 2020 staat vermeld, en wordt gemaild naar 

sectcw@nvbh.eu 

3. Het WK selectieteam wordt na het NVBH NK samengesteld door de TCW en vervolgens voorgesteld aan het   
bestuur van de NVBH ter accordering. 

4. De coach(es) van het FMBB WK team wordt/ worden door de TCW benoemd.  
5. De coach(es) draagt/ dragen zorg voor een schema van bijeenkomsten c.q. trainingen van het FMBB WK team, 

waaraan dient te worden deelgenomen door de geselecteerde combinaties. 
6. De inschrijvingskosten voor het WK FMBB worden door de TCW op zich genomen binnen haar beschikbare 

budget. Kosten die buiten het budget van de TCW vallen en overige kosten zijn voor rekening van de 
deelnemer. De opbrengsten van de sponsoring worden naar rato verdeeld.  

7. Ten aanzien van de FMBB WK kleding en/of sponsorkleding en de sponsor voorwaarden gelden de sponsoring 
voorwaarden van de NVBH. Deze zijn vermeld op de site van de NVBH. 

8. Leidraad voor de selectie en deelname is dit reglement deelname WK FMBB 2020 onder aantekening van het 
volgende: 
De TCW is bevoegd tot het nemen van aanvullende besluiten en het geven van aanwijzingen, alsmede tot het 
uitvoeren van sancties. In geval van afwijken van dit reglement worden betrokkenen gemotiveerd en 
schriftelijk op de hoogte gesteld door de TCW. 

9. Alle besluiten, punten en wedstrijdvelden worden gepubliceerd op de website en in het clubblad van de 
NVBH. 

10. De team meetings tijdens het WK FMBB evenement dienen op aangegeven locatie bijgewoond te worden. 
Gemeenschappelijke accommodatie is niet van toepassing. 

11. Deelname aan gezamenlijke trainingsdagen is verplicht, afwijkingen zijn slechts mogelijk na expliciet 
verkregen toestemming van de TCW. 

12. Lidmaatschap van de NVBH wordt door de TCW getoetst. Er worden voldoende deelnemende combinaties 

door de TCW geselecteerd, op basis van de huidig geldende selectie voorwaarden van de NVBH.  

13. De TCW bepaalt welke trainingsmiddelen zijn toegestaan tijdens het gehele FMBB evenement. 

14. Indien een deelnemer zich na de inschrijving  afmeldt, zullen de kosten die door de TCW gemaakt zijn voor de 

betreffende deelnemer, binnen 30 dagen door de deelnemer worden voldaan op de rekening van de TCW. 

15. Uiterlijk 1 week na het NK worden de volgende documenten digitaal naar het secretariaat verstuurd 

sectcw@nvbh.eu :  

-Kopie van de Nederlandse/Buitenlandse stamboom met NHSB-nummer. 

-Kopie rabiës enting. 

-Kopie van het complete rashondenlogboek. 
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16. Indien door de deelnemer vóór of tijdens het FMBB WK niet wordt voldaan aan de punten van het reglement 

deelname WK FMBB 2020 dan is de TCW bevoegd over te gaan tot directe uitsluiting van de deelnemer aan het 

FMBB WK. Het niet opvolgen van instructies van de team coach(es), het gebruik van verboden 

africhtingsmaterialen en onsportief gedrag kan leiden tot directe uitsluiting van deelname, dit ter beoordeling van 

de team coach/ TCW. 

17. Deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor  

dekkende verzekeringen. 

18. Door ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden die zijn 

gepubliceerd op de website van de NVBH. 

 

Selectie voorwaarden: 
Deelname aan 2 selectiewedstrijden én de NVBH Open IGP Kampioenswedstrijd. Voor alle wedstrijden geldt: 

• Alle afdelingen minimaal een voldoende met een wedstrijdtotaal van minimaal 270 punten. 

• De 2 selectiewedstrijden dienen door 3 keurmeesters te zijn beoordeeld. 

• Buitenlandse resultaten in het rashondenlogboek dienen te worden meegezonden. 

• Diskwalificatie en/of afgemeld op het NK, leidt direct tot uitsluiting van deelname aan het FMBB WK. 

• Deelname vervangende wedstrijd is niet van toepassing. 

• Bij gelijkblijvende totaaltelling is het NK leidend, als de telling dan nog gelijk is zijn de afdelingen beginnend bij 

C leidend. 

• De Nederlandse kampioen selecteert zich automatisch voor deelnamen aan het daaropvolgende WK FMBB. 

• Bij onvoldoende selectiepunten na deelnamen aan het NK kan de TCW overwegen dispensatie te verlenen 

voor deelname aan het WK FMBB. Uiteraard dient de combinatie over voldoende kwaliteiten te beschikken 

om de NVBH te kunnen vertegenwoordigen tijdens het FMBB evenement. De resultaten van het/ een vorig 

FMBB WK kunnen in de beoordeling worden meegenomen door de TCW. 

 

 

Indien de deelnemer zich niet aan bovengenoemde voorwaarden houdt, volgt uitsluiting tot deelname aan het WK 

door de TCW. 

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de TCW. 


