Reglement hondenrace
1) Inschrijving voor de hondenrace is verplicht via de website van de hondenschool
2) Inschrijving bedraagt 5 euro per hond over te schrijven op het rekeningnummer
vermeld op inschrijvingsblad van de website.
3) Iedere deelnemer kiest een willekeurig nummer om te bepalen in welke reeks hij / zij
loopt
4) De getrokken nummers mogen onder geen beding worden verwisseld met een ander
nummer van een andere begeleider (zoniet diskwalificatie)
5) Iedere deelnemer draagt verplicht zijn nummer rond de nek
6) Iedere hond heeft 1 oproeper – begeleider
7) Honden worden alleen achter gelaten in de vertrekkooi
8) Vanaf het verlaten van de kooi tot aan de eindmeet mag er noch worden gepraat
tegen de hond, noch worden gelokt
9) Honden mogen pas opgeroepen worden op het moment van het signaal van de start
10) Er mag met geen enkel middel worden gelokt bij het oproepen (enkel oproepen met
de stem)
11) Pas als de hond bij de begeleider is, mag er een beloning worden bovengehaald in de
vorm van een snoepje of een speeltje
12) Beslissing van de scheidsrechter(s) is doorslaggevend voor het bepalen van de
aankomst
13) Honden moeten ten allen tijde verplicht aan de leiband blijven
14) Agressieve honden zijn verplicht tot het dragen van een muilband
15) Honden mogen niet achtergelaten te worden in de auto
16) Slipkettingen en prikbanden zijn verboden
17) Honden met verlatingsangst mogen niet deelnemen aan de race
18) Er is steeds een dierenarts aanwezig in geval van gezondheidsproblemen met de
hond
19) Er zijn steeds 2 EHBO hulpverleners aanwezig
20) Windhonden lopen in een aparte reeks
21) De honden moeten toekomen in de baan van vertrek (zoniet laatste plaats)
22) Iedere deelnemer moet verplicht vaccinatieboekje meebrengen (ter controle oa
kennelhoest), behalve de PoHoleden
23) Poepzakjes zijn steeds verplicht te gebruiken, zowel op de plaspleinen als er buiten
24) Tip : vooraleer u uw hond aan de race laat beginnen raden we aan om even met hem
wat op te warmen door hem te laten rennen samen met u aan de leiband

