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Reglement
Deelname op eigen risico.
De algemene leiding is in handen van de “Master of the Trials”.
Zorg dat je een nummer gaat halen bij het wedstrijdsecretariaat en houd zelf in de gaten wanneer uw hond aan de beurt is
bij een oefening.
Tijdens de Trials zijn alle honden aangelijnd.
Loopse teven zijn uitgesloten voor deelname op de Trials en wij verzoeken u om eventuele loopse teven ook thuis te laten.
Hond / eigenaar die zich naar het oordeel van de leiding ernstig misdraagt wordt uitgesloten om verder deel te nemen aan
de trials.
De minimale leeftijd van de begeleider is 18 jaar.
Alle deelnemende honden dienen ingeënt te zijn.
Tijdens de Trials zijn slip / wurgkettingen niet toegestaan.
Bij alle oefeningen dient de hond een zwemtuig te dragen, wat aan beide zijde voorzien is van een rubberen of
kunststofring en een handvat tussen de schouders.
Honden die uitkomen in de Special Klasse dienen een drijfvest te dragen, wat aan beide zijde voorzien is van een rubberen
of kunststofring en een handvat tussen de schouders.
Deze honden moeten een medische / lichamelijke rede hebben om in deze klasse deel te mogen nemen.
Iedereen in de boot dient een reddingsvest te dragen. Indien men een wetsuit draagt is een reddingsvest overbodig.
Wetsuits met een minimale dikte van 5 mm hebben een redelijk eigen drijfvermogen.
Alle overige droogpakken of waadbroeken zijn in de boot niet toegestaan.
Onder een weigering wordt verstaan:
• Het niet op tijd uit de boot springen (binnen 60 sec. ) na het gooien van het object.
• Het niet vasthouden van object / pop / drenkeling / boot. 
• Het vissen naar de hond. Alleen roepen is toegestaan. 
• Het weigeren van het dragen van het voorgeschreven tuig / drijfvest. 
• Het staken van de oefening ongeacht door hond / baancommissaris.

•
De baancommissaris bepaald of de hond recht heeft op een herkansing of niet.
Indien nodig zal dit in samenspraak met de Master of the Trials gebeuren.
Weigeringen is de volle tijd 10 minuten = 600 punten en geen brevet.
Tijdens de trials mogen alleen materialen / objecten gebruikt worden die eigendom van de NNFC zijn.
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Het gehele seizoen is met deze materialen / objecten getraint en de organisatie beslist met welke materialen / objecten de
oefeningen gedaan moeten worden.
Een object kan van alles zijn mits deze blijft drijven.
Een aantal voorbeelden van een object:
• een dummy,
• een stuk touw,
• een stok,
• een arm,
• een vuurtoren,
ongeacht de lengte, de dikte , de kleur, het materiaal e.d.
Hondenpoep graag opruimen. Voor het gehele gebied geldt een opruimplicht.
Probeer zo min mogelijk overlast te geven aan andere gebruikers van het gebied.
We zijn zeer zuinig op de vergunning van deze locatie.
Namens de leden van de waterwerkcommissie

De NNFC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook.
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