
Reglement Clubkampioen T.R.C. 
 

Art. 1.  

Deelnemen aan de wedstrijd om clubkampioen van de T.R.C. te worden is toegelaten enkel voor 

de leden van Tibetaanse Rassenclub van België vzw, die hun lidgeld hebben betaald. 
 

Art. 2.  

Wanneer men nieuw lid wordt in een lopend jaar, mag men van zijn/haar honden de 

showresultaten vanaf 1 januari van dat jaar doorsturen. 
 

Art. 3.  

De punten voor de Clubkampioenen zullen berekend worden voor het kalenderjaar vanaf 1 

januari tot en met 31 december. 

Alle show resultaten moeten bij het bestuur zijn uiterlijk tegen 31 januari van het volgend jaar, 

anders tellen deze niet meer mee. Alle doorgestuurde resultaten zullen op de website 

gepubliceerd worden, met behaalde punten – dus transparant voor elke deelnemer, daarom is 

noodzakelijk na elke show regelmatig en op tijd alle gegevens door te sturen via onze website of 

per mail:   http://tibetaanserassenclub-com.webs.com/show-resultaten-opsturen 

of eventueel met e-mail: evadewine@telenet.be 
 

Art. 4.  

Van elke hond die mee strijdt voor de titel clubkampioen, moet éénmalig een kopie van de 

stamboom opgestuurd worden naar e-mail: evadewine@telenet.be 

 of adres: Eva De Wine, Damstraat 149/F, 9180 Moerbeke-Waas, België. 
 

Art. 5.  

De titel van clubkampioen is onderverdeeld in: 

*Junior Clubkampioen T.R.C. (resultaten van de jeugdklas) 

*Veteraan Clubkampioen T.R.C. (resultaten van de veteranenklas) 

*Clubkampioen T.R.C. ( elke klas die in aanmerking komt voor het CAC en /of   CACIB) 
 

De hond, die de hoogste score behaalt, van elk ras door de T.R.C. vertegenwoordigt, zal worden 

uitgeroepen tot Clubkampioen T.R.C van het jaar. Leden met honden, welke de clubkampioen 

titel hebben behaald, worden persoonlijk en schriftelijk uitgenodigd om de prijs te ontvangen  

op de eerstkomende activiteit van T.R.C. 
 

Art. 6.  

Op elk evenement georganiseerd door de Tibetaanse Rassenclub van België (T.R.C.) 

worden +10 extra punten toegekend bij elke kwalificatie. 

 



 

 

Art. 7.  

Er worden geen punten toegekend aan de regionale titels of speciale titels van de 

tentoonstellingen. (bv Hopkoning, Ambiorixtrofee, enz….) 
 

Art. 8.  

Bij gelijke stand van punten wordt de titel “Clubkampioen T.R.C.” aan beiden honden 

toegekend. 
 

Art. 9.  

Een overzicht van de puntenstand zal steeds raadpleegbaar zijn op de T.R.C. website. 
 

Art.10.  

Wie deelneemt aan deze competitie verklaard zich akkoord met dit reglement. 
 

Art.11.  

Dit reglement kan ten alle tijden aangepast worden door het bestuur op een gewone 

bestuursvergadering. 
 

Art.12.  

Bewust niet correcte resultaten doorgeven of misbruiken, kunnen door het bestuur 

gesanctioneerd worden, met mogelijk gevolg van schrapping van alle behaalde punten. 

 

 

Voor de interpretatie van deze tekst is de Nederlandstalige tekst bindend. 

 

 
 


