Fogland Foxes VZW Wedsstrijd Reglement (NL) versie Maart 2019
(onder voorbehoud van wijzigingen)

1. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf, de honden en het materiaal. Men dient zowel fysiek als
mentaal in staat te zijn deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen .

2. Elke deelnemer moet een familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) hebben in het geval er schade
zou veroorzaakt worden aan derden.
Fogland Foxes VZW en zijn verantwoordelijken kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade
of letsel aan de deelnemer, zijn honden en/of aan derden.
Een speciale hondenverzekering is aan te raden, doch niet verplicht.

3. Alle honden moeten in orde zijn met de vaccinaties (Regelementen IFSS / FBMC) .
Hetzij dat elke hond aanwezig op de wedstrijd en terreinen moeten ingeënt zijn tegen het parvovirus,
hondsdolheid (Rabiës) (Niet verplicht voor honden uit België ), hondenziekte (distemper) en hepatitis ,
Titerbepaling wordt aangeraden !
Om zoveel mogelijk het risico op besmetting te voorkomen wordt een vaccinatie tegen kennelhoest
aanbevolen echter niet verplicht .
Alle honden moeten een elektronisch identificatiechip dragen. De mushers moeten in het bezit zijn van de
vaccinatie boekjes van alle aanwezige honden op de stake-out.

4. Geen enkele hond mag vrij (afgelijnd) rondlopen op het terrein en/of parcours van de wedstrijd .
Alle honden moeten aan de stake-out , rekker of riem worden bevestigd.
In geval van een incident tussen 2 of meer honden tijdens de wedstrijddag(en) zal de organisatie beslissen of
deze hond(en) al dan niet nog worden toegelaten op volgende evenement(en) en zo ja onder welke
omstandigheden .

5. Honden moeten in goede fysieke conditie zijn om deel te kunnen nemen aan het evenement.
Als dit niet het geval is kan de organisatie de hond of de honden verbieden deel te nemen.
Dit zal worden beslist door de dierenarts, de wedstrijddirecteur of de verantwoordelijke voor het evenement.

6. Elke deelnemer moet erover waken dat de anderen de wedstrijdregels respecteren en een positieve en
sportieve houding te hebben.
Ongepast gedrag kan worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van het evenement wegens ernstig
wangedrag .
Er kan dan géén aanspraak worden gemaakt op enige terugbetaling of andere financiële vergoeding .

7. De verantwoordelijkheid voor de kinderen valt uitsluitend bij hun ouders of wettelijke verantwoordelijken.
Elke ongepast gedrag van zowel kinderen als ouders zal worden bestraft en kan leiden tot de uitsluiting van de
activiteit wegens ernstig wangedrag.
8. Wij streven ernaar om een positief imago uit te dragen, wangedrag zal dan ook niet getolereerd worden .
De deelnemers of leden van de VZW die door het bestuur worden uitgesloten voor wangedrag kunnen geen
aanspraak maken via de rechtbank op een terugbetaling van de inschrijvingsgelden, licentie, lidgeld of enige
andere compensatie.

9. Tijdens het evenement gelden de wedstrijdregels van FBMC / IFSS .
De deelnemers zorgen voor een minimale overlast t.o.v. de andere deelnemers en hun honden .
Ze roepen niet naar de honden, laten ze niet blaffen of jutten ze niet op . Dit geldt ook aan of achter de
finishlijn, met straffe van diskwalificatie .
Zij zullen zorgen voor het behoud van de rust op de stake-out. Alle afval dient in de daarvoor bestemde bakken,
die ter beschikking gesteld worden door de organisator van het evenement gedeponeerd te worden.
In het geval er geen afvalbakken geplaatst werden dient men het afval met zich mee te nemen.
De stake-out ruimte dient in oorspronkelijke staat verlaten te worden, de kuilen moeten gedicht zijn en alle
afval en hondenpoep moet worden weggenomen.

10. Geen enkel misbruik van de honden zal worden geaccepteerd.
De houding van een musher moet rustig, verantwoordelijk en niet gewelddadig t.o.v. de honden zijn . Dit in
strikte overeenstemming met de wet 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van het welzijn van dieren.
Elke afwijking van deze regels zal worden beschouwd als grove schuld en indien nodig gesanctioneerd .
Fogland Foxes VZW is niet verantwoordelijk voor daden gesteld door een musher en kan in ernstige gevallen en
ongepaste handelingen de musher en/of deelnemer uitsluiten van het evenement en/of stake-out.

11. Wij vragen met aandrang om de wettelijke bepalingen inzake wedstrijd op te nemen als een leidraad voor
trainingen:
1. Dat bij een omgevingstemperatuur van meer dan 15°C elk wedstrijdonderdeel niet langer dan 5 km mag zijn
en dat de wedstrijd wordt afgelast indien de omgevingstemperatuur meer dan 20°C bedraagt.
2. Dat eenzelfde hond niet mag ingespannen worden in meerdere categorieën in eenzelfde wedstrijddag met
uitzondering van de relay , Funrun of Kidsrun.
3. Dat het gebruik van slipkettingen , elektrische halsbanden (type teletac) en van wurghalsbanden verboden is
tijdens de wedstrijd.
4. Dat er sancties zullen genomen worden bij het gebruik van stoffen bedoeld om de prestaties van de dieren
en/of mensen te beïnvloeden.
5. Dat het slaan van de honden verboden is .
6. Vechtende honden haalt men uit elkaar door de achterpoten weg te trekken en dan te immobiliseren , niet
door er op te slaan .

12. De deelnemers aanvaarden dat hun beelden kunnen worden gebruikt in de pers ,websites en gedrukte
media voor de promotie van de sport.

13. Er moeten minstens 3 deelnemers zijn in een klasse om een geldig podium te hebben .
Er wordt opgedeeld in 3 categoriën :
cat 1 : Groenlander, Samojeed & Malamute (+ stamboomloze /afgekort GSM )
cat 2 : Syberian Husky (+ stamboomloze husky of eruit zien als een husky volgens de FBMC-geest / afgekort SH)
cat 3 : Alaskan husky's : Alle andere rassen of kruisingen (afgekort AH)
Bij canicross , bike 1 en step 1 kan de opdeling gemaakt worden tussen mannen & vrouwen .

14. Bij betaling gaat u akkoord met het bovenstaande reglement en heeft u kennis genomen ervan .
Bij eventuele onduidelijkheid van de vertaling ( FR/D/E ) , geldt de Nederlandse versie als maatstaf.
Na betaling van deelname op rekeningnummer BE34 1030 4166 3790 is uw deelname bevestigd .
Vermeld bij u betaling u Naam + code(s) (zie prijslijst) (bvb NAAM + B + D + E + F + F -> u bent FBMC lid + extra
deelname + extra maaltijd + 2 kids meals)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Er zal bij regelmaat een update volgen van de startlijsten op de Facebookpagina van Fogland foxes , als u op de
startlijst verschijnt is uw betaling in orde .
Indien u in de laatste weken pas betaald hebt en u nog niet op de startlijst staat hoeft u geen schrik te hebben .

Neem voor de zekerheid uw betalingsbewijs mee naar de wedstrijd, zo niet betaald u ter plekke €50 waarborg .
Deze wordt u terug betaald indien dit ten onrechte werd aangerekend .
Annulatie van deelname kan tot 2 weken voor de wedstrijd , er zal vanaf dan € 5 kosten worden aangerekend
per annulatie .

Opgelet voor deze 2e wedstrijd te Waasmunster op 16 & 17 november 2019 wordt het aantal inschrijvingen
beperkt tot 100 deelnemers in samenspraak met de gemeente !
Leden van Fogland foxes VZW hebben voorrang bij het inschrijven .
Indien dit aantal deelnemers is bereikt kan u zich alsnog inschrijven , maar komt u op een reserve lijst terecht
(volgorde van betaling telt) .
Bij annulatie van andere deelnemer(s) komt u dan in aanmerking om deel te nemen , zo niet wordt het
volledige bedrag nadien teruggestort .

Het Bestuur van Fogland Foxes VZW wenst u een leuke wedstrijd toe

