
Wijziging aan het wedstrijdreglement met betrekking tot de selectie voor de Continental 
2021 (versie Prod 1) 
 

Art 16. Addendum Continental 2021 prekwalificatie / kwalificatie  
Zelfde scenario als beschreven in Art 4 § 3. 
Ten gevolge van COVID 19 is een finale inschatting van het aantal pre-
kwalificatie wedstrijden onmogelijk. 
Een maximum aan pre-kwalificatie wedstrijden zal worden ingevuld in de 
kalender.  
De effectief gelopen wedstrijddagen zullen in aanmerking worden genomen 
voor de selectie van 20 combinaties op voorwaarde dat een minimum aan 
12 pre-kawalificatie wedstrijddagen effectief wordt gelopen. Deze 20 
combinaties worden de short list voor deelname aan het kwalificatie 
weekend. 
Tot Dec 2020 werden reeds 6 wedstrijddagen voor pre-kwalificatie gelopen 
en de behaalde punten genormaliseerd. 
Het totaal aantal gelopen pre-kwalificatie wedstrijddagen wordt voorlopig 
bepaald als X. 
In het geval dat X gelijk of hoger is dan 12 wedstrijddagen: 
De 20 beste resultaten worden berekend uit de som van de 
genormaliseerde resultaten voor 50 % van de gelopen wedstrijddagen 
afgerond naar onder. 
Stel dat X 12 wedstrijddagen is. Het aantal in aanmerking te nemen beste 
resultaten is:  
12 wedstrijddagen * 50% , afgerond naar onder, is 6 beste resultaten. 
Stel dat X 15 wedstrijddagen wordt dan tellen 15 wedsstrijddagen * 50%= 
7,5 afgerond naar beneden , dus de 7 beste resultaten voor klassering in 
de short list lijst. 
Dezelfde formule als in 2019 wordt gehanteerd … behalve: 
Art10 §4 wijziging van deelname met maximum 2 honden i.p.v.3.  
Een maximum van 2 honden wordt per handler toegelaten op het 
kwalificatie weekend. Dit wil zeggen dat als een handler met meer dan 2 
honden bij de 20 eerst gerangschikte combinaties geklasseerd wordt, hij 2  
honden mag kiezen voor deelname op het kwalificatie-weekend. De 
beschibare plaats wordt gegund aan de rang 21 van het klassement. 
Dag 1: deelname met de 20 best geselecteerde combinaties (handler-
hond) uit de pre-kwalificatie ronde die hun deelname aan het kwalificatie 
weekend hebben bevestigd. Bij het verzaken van deelname aan het 
kwalificatie weekend door een combinatie worden de volgende batig 
gerangschikte combinaties toegelaten op het kwalificatie weekend (rang 
21, 22, … enz.). 
Veld en vereisten blijven ongewijzigd. 2 runs worden gelopen 



Dag 2: idem dag 1 gevolgd met de opstelling van een rangschikking om de 
beste 15 handlers te selecteren voor de finale op dag 3. De rangschikking 
gebeurt op basis van de som van de 3 beste runs vanuit de 4 gelopen runs 
op dag 1 en 2. 
Dag 3: De finale wordt door de 15 finalisten gelopen met een dubbele 
outrun (zie Art 4 §3) 
De 8 besten worden geselecteerd samen met 2 reserven die op plaats 9 en 
10 van de finale geeindigd zijn. Indien iemand verzaakt aan zijn deelname 
op de Continental wordt de eerste reserve effectief lid van de ploeg en 
wordt de volgende gerangschikte (11de plaats) geselecteerd als 2de reserve. 
In het geval dat X kleiner is dan 12 effectief gelopen wedstrijddagen pre-
kwalificatie: 

In dit geval wordt het pre-kwalificatie systeem als ontoereikend beschouwd 
om iedereen uit de gerechtigde deelnemers een faire kans te geven om te 
mogen deelnemen aan het finale kwalificatieweekend en kan leiden tot de 
uitsluiting van potentiele kanshebbers voor de Belgische selectie. 

De gelopen pre-kwalificatiewedstrijden worden dan allen beschouwd als 
open wedstrijden en de inschrijvingen voor het kwalificatieweekend worden 
opengezet voor alle gerechtigde handlers. 
Het verloop van het finaleweekend ziet er dan als volgt uit. 

Een inschrijving voor het finaleweekend wordt op de site  geopend, 5 
weken voor de geplande datum. Elke gerechtigde deelnemer kan zich 
inschrijven met maximum 2 honden. 
De inschrijvingen worden 2 weken voor de wedstrijd afgesloten. 

Op dag 1 van het kwalificatie weekend wordt door de ingeschreven 
combinaties 1 run gelopen. 

Op dag 2 wordt opnieuw een run gelopen. 
Op het einde van dag 2 wordt uit de rangschikking van de 2 opgetelde (niet 
genormaliseerde) resultaten van dag 1 en dag 2 de 15 beste finalisten 
bepaald die op dag 3 op de startlijst komen. 

Dag 3 wordt een dubbele outrun met 15 deelnemers. 
Het resultaat leidt tot de selectie van de 8 deelnemers aan de nationale 
ploeg voor de continental 2021. 



 
 
 



 
 

  


