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Inleiding
Eind 2020 heeft de JWR nieuwe lotingsregels voor Veldwerdstrijden van Continentale
Staande Honden vastgesteld, zie bijlage.

JWR Regels Wildcards
In aanvulling op de overkoepelende lotingregels stelt iedere Veldwerk Organiserende
Vereniging (VWOV) regels op voor het toekennen van de beschikbare Wildcards.
De algemene uitgangspunten vanuit de JWR lotingsregels voor het uitgeven van
Wildcards zijn:
a) maximaal 2 honden per wedstrijd komen in aanmerking voor een wildcard;
b) de VWOV stelt de criteria voor de Wildcards zelf vast.

Criteria Wildcards deelname NVDSK Veldwedstrijden
Namens de NVDSK Veldwerk commissie worden de voorgestelde criteria voor selectie
van Duitse Staande Kortharen welke in aanmerking kunnen komen voor een Wildcard
tijdens een door de NVDSK georganiseerde veldwedstrijd ingedeeld in drie categorieën:
I.
II.
III.

Algemene criteria;
criteria 1e Wildcard;
criteria 2e Wildcard.

Ad. I Algemene criteria NVDSK Wildcards








worden alleen verstrekt aan honden van leden van de vereniging;
worden verstrekt aan honden die niet zijn ingedeeld via "bewezen honden" of
"loting";
de Veldwerk commissie maakt per wedstrijd een selectie inclusief onderbouwing
en legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur;
gedurende het lopende seizoen word (zoveel als mogelijk) aan verschillende
honden een wildcard verstrekt;
de wildcard wordt aan de hond verstrekt, waarbij de eigenaar moet voldoen aan
de criteria's beschreven bij "1e wildcard" of "2d wildcard";
de wildcard is niet overdraagbaar aan een andere hond (bv. van een gezinslid,
partner, (jacht)combinant, (jacht)vriend etc.);
Voor openklasse geldt daarnaast dat de hond en voorjager ervaring hebben in
wedstrijd verband.

Veldwerk commissie
5 augustus 2021

NVDSK

Ad. II criteria 1e Wildcard
 is bedoeld voor de veld begeleider, veldheer of veldeigenaar van de velden waar
de wedstrijd plaatsvindt.
Ad. III criteria 2e Wildcard (inclusief 1e Wildcard indien niet vergeven)
 de (mede)eigenaar van de hond is een actief verenigingslid (in het jaar
voorafgaand aan de wedstrijd), waarbij de activiteiten van dit verenigingslid
verder strekken dan twee maal een bijdrage aan een verenigingsactiviteit;
 met een bijdrage wordt bedoeld: (mede)organisator, instructeur, beoordelaar,
(gast)spreker of NVDSK bestuur- / commissielid;
 de hond:
o heeft in het buitenland resultaten behaald
of
o heeft nog geen kans gehad resultaten te behalen maar heeft wel potentie
of
o komt in aanmerking voor selectie voor een komend Championnat (bv. via de
Speciaal wedstrijd(en))

Tot slot
Om inzicht te geven in de verdeling van de verschillende selecties honden per wedstrijd
wordt in onderstaand overzicht weergeven welke consequenties de lotingsregels

Continentale Staande Honden en de NVDSK criteria Wildcards heeft op het
aantal deelnemers.

1 groep
2 groepen

Totaal aantal
deelnemers

Wildcard(s)

10
12
20
24

2
2
2
2

Bewezen
honden
rasvereniging *

Bewezen
honden *

1
4
2
4
2
8
2
10
50 % van het totaal
aantal deelnemers

Restant loting
alle honden

3
4
8
10

*)
Gevolgen door Corona voor de categorie ‘bewezen’ in de lotingsregeling voor veldwedstrijden.
In de JWR vergadering van 15 juni 2021 is de volgende interpretatie van de lotingsregeling aangenomen.
De lotingsregeling wordt aldus geïnterpreteerd dat, met ‘een van de twee seizoenen voorafgaand aan de
betreffende wedstrijd’ wordt bedoeld ‘een van de twee voorafgaande seizoenen waarin de wedstrijden
doorgang hebben gevonden’.

