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Hoofdstuk 1. DISCIPLINES
1.1. Canicross
Deze discipline wordt gedefinieerd als het samenwerken tijdens een loopwedstrijd van een hond en een
loper op een vooraf bepaalde specifieke manier (zie hoofdstuk 2 Materiaal), die dezelfde fysische inspanning
leveren op een afgebakend parcours.
Deze discipline is toegankelijk voor personen met of zonder licentie.
De categorieën zijn als volgt ingedeeld:
-

Canicross lange afstand (officiële categorieën van de ICF)
- Junioren: (van 15 tot 18 jaar) geboren in 2003, 2002, 2001 en 2000
- Senioren: (van 19 tot 39 jaar) geboren van 1999 t/m 1979 inbegrepen
- Veteranen I: (van 40 tot 49 jaar) geboren van 1978 t/m 1969 inbegrepen
- Veteranen II: (50-plussers) geboren van 1968 en vroeger
b) Categorie “jeugd” korte afstand
- Kuikentjes: (jonger dan 7 jaar) geboren in 2012 en erna (geen tijdsopname noch klassement)
- Miniemen: (van 7 tot 10 jaar) geboren in 2011, 2010, 2009 en 2008
- Kadetten: (van 11 tot 14 jaar) geboren in 2007, 2006, 2005 en 2004

-

Canicross korte afstand (categorieën enkel in België)
- Junioren – Senioren: (van 15 tot 39 jaar) geboren van 2003 tot 1979 inbegrepen
- Veteraren I en II: (40-plussers) geboren in 1978 en vroeger
Behalve bij de kuikentjes worden alle categorieën opgesplitst in Vrouwen / Mannen
Er wordt opgemerkt dat het geboortejaar de categorie bepaalt en niet de leeftijd en dit voor het volledige
seizoen.

1.2. Bike-Jöring
Deze discipline wordt gedefinieerd als het samenwerken tijdens een wedstrijd van een hond en een fietser
die op een vooraf bepaalde specifieke manier (zie hoofdstuk Materiaal) dezelfde fysische inspanning leveren
op een afgebakend parcours.
Deze discipline is enkel toegankelijk voor personen met een licentie bike-jöring.
Enkel een eerste deelname voor personen die nog nooit aan deze discipline hebben deelgenomen, is
toegelaten zonder licentie.
Leeftijdsgrens: leeftijd vanaf de categorie junioren of ouder. Uitzonderingen worden niet toegelaten.
De categorieën zijn als volgt ingedeeld (enkel voor België):
- Heren van 15 jaar tot 39 jaar: geboren tussen 2003 en 1979
- Heren van 40 jaar tot 49 jaar: geboren tussen 1978 en 1969
- Heren van 50jaar en ouder: geboren in 1968 en vroeger
- Dames van 15 tot 39 jaar: geboren tussen 2003 en 1979
- Dames van 40 jaar tot 49 jaar: geboren tussen 1978 en 1969
- Dames van 50jaar en ouder: geboren in 1968 en vroeger
Er wordt opgemerkt dat het geboortejaar de categorie bepaalt en niet de leeftijd en dit voor het volledige
seizoen.

1.3. Step 1 hond
Deze discipline wordt gedefinieerd als het samenwerken tijdens een wedstrijd van een hond en een stepper
die op een vooraf bepaalde specifieke manier (zie hoofdstuk Materiaal) dezelfde fysische inspanning leveren
op een afgebakend parcours. Het is verplicht de hond te helpen al steppend of lopend naast de step.
Deze discipline is enkel toegankelijk voor personen met een steplicentie. Er worden geen ‘test’wedstrijd
toegestaan.
Leeftijdsgrens: leeftijd vanaf de categorie junioren of ouder. Uitzonderingen worden niet toegelaten (Er wordt
opgemerkt dat het geboortejaar de categorie bepaalt en niet de leeftijd en dit voor het volledige seizoen).
Er bestaat TWEE categorieën: Heren en Dames geboren in 2003 en vroeger.

Hoofdstuk 2. MATERIAAL
Het is vanzelfsprekend dat voor de veiligheid en het welzijn van de hond er tijdens de canicross-, bike-jöringof stepwedstrijden aangepast materiaal gebruikt wordt.
Het is verboden te starten op een wedstrijd met ander materiaal dan hieronder beschreven (straftijd bij nietnaleven ).
Voor het beoefenen van canicross:
-

verplicht: een harnas voor de hond, een uitrekbare leiband (max. 2m in uitgetrokken toestand) en het
zichtbaar dragen van het rugnummer verkregen van de organisatie;
aangeraden: een gordel of riem waaraan de leiband kan bevestigd worden;
verboden in ALLE gevallen:
het dragen van schoenen met ijzeren toppen of pinnen (spikes)
het gebruik van hoofdtelefoons (smartphone, mp3, mp4, …) tijdens de wedstrijd
Voor het beoefenen van bike-jöring:

-

-

verplicht: een harnas voor de hond en een uitrekbare leiband (max. 2,5m in uitgetrokken toestand,
gemeten vanaf het bevestigingspunt aan het frame van de fiets) bevestigd aan het frame van de fiets en
niet aan de begeleidende staaf, het dragen van een helm en handschoenen, het nummerbordje dient
vooraan op het stuur goed leesbaar bevestigd te worden;
aangeraden: een mountainbike uitgerust met een flexibel aanhechtingspunt en het dragen van een
veiligheidsbril;
verboden in ALLE gevallen:
fietsen uitgerust met metalen spatborden of laterale aanhechtingspunten (bijvoorbeeld type « Springer »)
Alle soorten van elektrische fietsen
het gebruik van hoofdtelefoons (smartphone, mp3, mp4, …) tijdens de wedstrijd.
Voor het beoefenen van de step:

-

-

verplicht: een harnas voor de hond en een uitrekbare leiband ( max. 2,5m in uitgetrokken toestand,
gemeten vanaf het bevestigingspunt aan het frame van de step) bevestigd aan het frame van de step en
niet aan de begeleidende staaf, het dragen van een helm en handschoenen, het nummerbordje dient
vooraan op het stuur goed leesbaar bevestigd te worden;
aangeraden: een step uitgerust met een flexibel aanhechtingspunt en het dragen van een veiligheidsbril;
verboden in ALLE gevallen:
steps uitgerust met metalen spatborden
het dragen van schoenen met ijzeren toppen of pinnen (spikes)
het gebruik van hoofdtelefoons (smartphone, mp3, mp4, …) tijdens de wedstrijd.
VERBODEN in ALLE gevallen: wurgkettingen, halsbanden met haken, pinnen of oprolbare leibanden,
evenals alles wat kan leiden tot een verwonding van de hond of het doen schrikken (belletjes aan de
halsband).

Een elektrische halsband of gentleleader is enkel toegstaan mits het akkoord van de
wedstrijddirectie, en met als enige doel een agressieve hond de baas te kunnen.
ENKEL bij het initiëren van een deelnemer (1e deelname) mag er gebruik worden gemaakt van een gewone
halsband (geen wurgketting) en een vaste leiband. De deelnemer dient dit aan de inschrijving te melden die
op haar beurt de wedstrijddirectie op de hoogte brengt.

Hoofdstuk 3. WEDSTRIJDEN
3.1. Honden
Zijn toegelaten tot de cani-crosswedstrijden: honden met een minimum leeftijd van 12 maanden, de dag
van de wedstrijd, en in het bezit van hun paspoort.
Zijn toegelaten tot de bike-jöring- en stepwedstrijden: honden met een minimum leeftijd van 18 maanden,
de dag van de wedstrijd, en in het bezit van hun paspoort.

Voor de honden zijn volgende vaccinaties verplicht:
R
hondsdolheid
D
hondenziekte
H
hepatitis
L
leptospirose
P
parvovirose
PB
kennelhoest
De honden dienen gevaccineerd te zijn tegen kennelhoest. de namen van de honden die niet in orde zijn
met hun vaccinaties worden bijgehouden. De deelnemer van de hond die niet in orde is met zijn vaccinaties
kan hiervoor straftijd krijgen en bij herhaling uitgesloten worden tot de FCB-BCF wedstrijden.
Alle honden moeten kunnen worden geïdentificeerd door een chip of tatoeage. De honden moeten
geregistreerd zijn in de database van DOGID (www.dogid.be) overeenkomstig de wetgeving die van
toepassing is op het Belgisch grondgebied.
Elke wedstrijd wordt bij lottrekking bepaald door de wedstrijddirectie wie zijn hond dient aan te bieden bij de
dierenarts voor controle (5 deelnemers bike-jöring, 10 deelnemers canicross lange afstand, 10 deelnemers
canicross korte afstand, 2 deelnemers cadetten, 2 deelnemers miniemen). De deelnemers worden hiervan
bij hun inschrijving op de hoogte gebracht. De deelnemers die aangeduid werd om zijn hond aan te bieden
bij de dierenarts voor controle en dit niet heeft gedaan bij de start van zijn wedstrijd, zal niet opgenomen
worden in de rangschikking.
In elk geval heeft de dierenarts het recht om alle honden te controleren en te besluiten om een start te
verbieden.
Worden niet toegelaten voor deelname:
- zieke of verzwakte honden;
- teven die meer dan 40 dagen drachtig zijn, of die pas geworpen hebben.
Elke hond die ongeschikt bevonden wordt krijgt startverbod. De wedstrijddirectie wordt hiervan door de
dierenarts op de hoogte gebracht.
Elke hond mag slechts één maal een lang parcours afleggen (loper, fiets of step) met een maximum van
2 wedstrijden op dezelfde dag. (uitzondering: de wedstrijd van de kuikentjes).

Loopse teven moeten verplicht aangegeven worden aan de inschrijving zodat deze als laatste kunnen
starten. In dit geval is het aangeraden de geur te maskeren door een product (bijvoorbeeld olie op basis
van jeneverbessen).
Een muilkorf is aangeraden bij agressieve honden en kan verplicht worden bij beslissing van de dierenarts
of de wedstrijddirectie (er wordt een lijst bijgehouden van agressieve honden). Enkel een muilkorf van
plastiek die de hond toelaat de mond te openen en voldoende te ademen mag gebruikt worden.

3.2. Deelnemers
De deelname is open voor iedereen die zich voor de inspanning fysiek in orde verklaart.

Wat betreft de kinderen (-15 jarigen):
-

-

-

Voor de Miniemen en de Kuikentjes (-11 jarigen): Het kind mag beveiligd worden door een volwassene,
maar de volwassene mag nooit voor het kind lopen. De volwassene die het kind vergezeld, moet uitgerust
zijn met een lijn die langer is dan de lijn van het kind, zodat de volwassene een beetje achter het kind loopt.
Hij mag een hand geven aan het kind, maar enkel in de kritieke momenten (zoals de start of een sterke
afdaling), voor de rest dient het kind alleen te lopen zonder dat de hond het kind meesleurt. De volwassene
is er enkel voor de veiligheid van het kind, en niet om het kind in enige andere vorm te helpen tijdens de
wedstrijd.
Voor de kuikentjes mag de volwassene steeds een hand geven aan het kind. De wedstrijddirectie is
bevoegd voor het beoordelen van de opvolging van deze regel. Als het dier morfologisch te sterk is voor het
kind, kan het kind enkel lopen met een begeleider (na controle door de wedstrijddirectie)
Voor de categorie Kadetten (11 tot 14 jarigen): Het kind mag enkel de eerste 200m van de wedstrijd beveiligd
worden door een volwassene.
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om tijdig in de startzone aanwezig te zijn. De deelnemer
die zijn start mist, zal starten nadat alle deelnemers van zijn afstand vertrokken zijn. Zie het artikel sancties
voor eventuele straftijd voor het te laat starten. (missed start = MS in de resultatenlijst). Een start wordt als
gemist beschouwd als er minstens 10 seconden van de officiële vertrektijd verstreken zijn.
In geval van een gemiste start tijdens het beurtelings starten, zal de deelnemer starten wanneer de
startverantwoordelijke het teken geeft dat hij mag starten. Het is enkel en alleen de startverantwoordelijke
die zal beslissen wanneer de deelnemer die zijn start heeft gemist zal mogen starten, om op die manier het
goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
Bij de start van de canicross dient de voorste voet van de loper zich achter of op de startlijn te
bevinden; voor de bikejöring dient het voorwiel zich achter of op de startlijn te bevinden.
De hond mag zich voor, achter of op de startlijn bevinden bij de start. Tijdens de groepstart dienen alle honden
achter de startlijn te blijven.
3.3. Licenties
De licenties worden afgeleverd tussen de datum van de algemene vergadering en 15 november van het
lopende jaar.

-

-

-

Enkel de houders van een licentie bike-jöring afgeleverd door de BCF-FCB, vóór 31 mei 2018 (bewijs
van betaling kan gevraagd worden), kunnen tittelkandidaat zijn voor het Belgisch Kampioenschap bikejöring.
Enkel de houders van een licentie canicross afgeleverd door de BCF-FCB, vóór 15 maart 2017 (bewijs
van betaling kan gevaagd worden), kunnen titelkandidaat zijn voor het Belgisch Kampioenschap
canicross.
Enkel de houders van een licentie afgeleverd door de BCF-FCB, vóór 01 september 2018 (bewijs van
betaling kan gevraagd worden), kunnen deelnemen aan het Europees- en Wereld- Kampioenschap in
de gekozen discipline.
Zijn lid van de BCF-FCB: degenen die hun jaarlijkse bijdrage volledig betaald hebben.

De licentie bike-jöring is verplicht vanaf de eerste wedstrijd van het jaar. Voor de deelnemers die nog
nooit de discpline beoefend hebben, is de licentie pas verplicht vanaf een tweede deelname.
Buitenlanders die wensen deel te nemen aan een bike-jöring wedstrijd zijn ook verplicht om een bikejöring licentie te nemen. Zij hebben twee mogelijkheden. Of ze kiezen voor een volledige licentie, zoals
de Belgen (20 euro indien zij lid zijn van een door de ICF erkende federatie, anders 40 euro.) Met deze
licentie mogen ze deelnemen aan alle bike-jöring wedstrijden van het desbetreffende seizoen. Of zij
kiezen om een supplement per deelgenomen wedstrijd te betalen, in de vorm van een dag-licentie. Een
dag-licentie kost 2 euro en deze is te betalen bij de inschrijving van de wedstrijd.

Het hebben van een steplicentie is verplicht vanaf de eerste deelname aan een stepwedstrijd tijdens
het seizoen. Deze licentie kan aangeschaft worden via de FBMC (35€) of bij de BCF-FCB (20€ indien er
al een licentie genomen werd bij de BCF-FCB type canicross en/of bike-jöring OF 30€ indien er enkel
een licentie type step genomen wordt)

3.4. Inschrijvingen
De inschrijvingen starten vanaf de opening van het secretariaat, om 9u. of om 12u. (afhankelijk van het
uurschema van de wedstrijd) en worden afgesloten 15 minuten vóór de start van de eerste
canicrosswedstrijd. De wedstrijddirectie kan uitzonderingen toestaan.
De deelnemer vult zijn deelnemingsformulier in per wedstrijd (per start). Hij meldt zich met zijn
inschrijvingsformulier bij het secretariaat en betaalt het bedrag van zijn inschrijving: €6 voor de volwassenen
(junioren inclusief) en €4 voor de kinderen (miniemen en kadetten). Een deelnemer die geen lid is van de
BCF-FCB, betaalt een supplement van €3 per vertrek voor een volwassene en €2 per vertrek voor een kind.
Vervolgens ontvangt de deelnemer zijn borstnummer (één nummer per start). Eveneens ontvangt hij een
elektronische chip, dat overeenkomt met het borstnummer. Voor de bike is het borstnummer vervangen
door een stevig plastieken bordje waarop de chip gekleefd is.
Op het moment van de inschrijving wordt aan de deelnemer kenbaar gemaakt dat zijn borstnummer
getrokken werd en dat hij zich moet aanmelden ter controle bij de dierenarts. De deelnemer die zich niet
aanbiedt voor zijn wedstrijd zal niet opgenomen worden in het klassement.
De licentie die overeenkomt met de gekozen discipline en die voorzien is van een geldige klever voor het
lopende jaar dat de betaling bevestigt, dient bij elke inschrijving voorgelegd te worden. Het nummer van de
licentie dient vermeld te worden op het inschrijvingsformulier. Indien dit niet het geval is zal er
ingeschreven worden als “niet-lid” en €3 (€2 voor kinderen) extra betaald worden aan de inschrijvingen.
De deelnemer kan geen specifiek borstnummer reserveren, niet op de dag van de wedstrijd noch op
voorhand. De dag van de wedstrijd kan de deelnemer een vroeg of een laat borstnummer aanvragen, in
functie van de wedstrijden waarvoor de deelnemer is ingeschreven. Indien hij een laat borstnummer wenst
dient hij in de rij aan te schuiven .
Wat betreft de startnummers voor de bike-jöring, de nummers 301 tot 315 zijn voorbehouden aan de
“snelle deelnemers”, de nummers vanaf 316 zijn voor de “minder snelle deelnemers”. De deelnemer
dient zijn keuze bekend te maken aan de inschrijvingstafel. Deze keuze kan aangepast worden door de
wedstrijddirectie.
De borstnummers 121 tot 140 worden gereserveerd voor de miniemen, de borstnummers 141 tot 160
voor de kadetten. De borstnummers voor de korte afstand voor de junioren en volwassenen
beginnen met nummer 161.
Iedere deelnemer ontvangt een genummerd borstnummer van de organisator. De deelnemer dient dit
borstnummer leesbaar en gedurende de hele wedstrijd (canicross) te dragen. Voor de bike-jöring dient het
nummerplaatje duidelijk leesbaar bevestigd te worden vooraan het stuur en dit gedurende de hele wedstrijd.
Elke deelnemer die de aankomstlijn overschrijdt met een niet leesbaar borstnummer (canicross) of

nummerplaatje (bike-jöring) zal hiervoor een verwittiging krijgen. Bij herhaaldelijke opmerkingen zal de
deelnemer een straftijd krijgen.
De deelnemer die niet het borstnummer draagt dat hem werd toegewezen, krijgt een verwittiging, en bij
herhaaldelijke opmerkingen een straftijd.
Het borstnummer (canicross) of nummerplaatje (bike-jöring) dient teruggegeven te worden tijdens
de prijsuitreiking en dit bij het afhalen van de prijs van de deelnemer. De deelnemer die zijn
borstnummer of nummerplaatje niet binnenbrengt op de dag van de wedstrijd krijgt hiervoor een
verwittiging. Bij herhaaldelijke opmerkingen zal de deelnemer een straftijd krijgen.
Alle lopers, fietsers of steppers die starten zonder een borstnummer, en buiten klassement (hond te jong
bv.) dienen als laatste te vertrekken zonder de andere deelnemers te hinderen. Om problemen te
vermijden met de mensen die de tijd opnemen, mogen zij de aankomstlijn niet overschrijden.
Een deelnemer die 2 maal deelneemt in dezelfde afstand betaalt twee inschrijvingen. Enkel de beste tijd zal
in acht genomen worden voor het klassement en voor de Challenge. Voor zijn tweede wedstrijd krijgt hij de
vermelding niet geklasseerd (NC)
Voor zijn tweede wedstrijd ontvangt hij wel de bon voor het zakje hondenvoeding.
Deelnemers zonder licentie betalen bij hun inschrijving een supplement van €3 (€2 voor een kind).

3.6. Verantwoordelijkheid bij ongeval.
De deelnemer is verantwoordelijk voor het ongeval of de schade veroorzaakt door het dier, zelfs als hij de
eigenaar niet is (Art 1385 van het Burgerlijk wetboek).
De eigenaars dienen in het bezit te zijn van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (of
familiale verzekering) voor eventuele schade toegebracht door de hond.
De legitieme eigenaar is de persoon die als deze aangeduid staat op het paspoort van de hond.
De eigenaar dient er voor te zorgen dat de hond in orde is met de geldende wetten.
In geval van (onopzettelijke) lichamelijke
de verzekeringsmaatschappij van de federatie.

schade

is

het

BCF-FCB

lid

verzekerd

door

Voor de step 1 hond ben je met de licentie FBMC niet verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid
of voor een ongeval. Met de licentie BCF-FCB Step 1 hond ben je verzekerd voor burgerlijke
aansprakelijkheid en voor ongevallen tijdens de wedstrijden en trainingen, zowel in België als in het
buitenland.

Hoofdstuk 4. AFSTANDEN EN TEMPERATUUR
De afstand van het parcours varieert tussen de 100 m en 8 km naargelang de categorie.
Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met de temperatuur. In geval van hitte-toestanden is
het van groot belang het dier te respecteren, zich aan te passen aan zijn/haar ritme, het dier tijdig te laten
drinken aan de waterposten en het nat te maken ter afkoeling.
Vanaf een temperatuur van 25°C (gemeten in de schaduw, 1 m van de grond en een ½ u voor aanvang
van de wedstrijd) wordt beslist om de wedstrijd te annuleren. De mensen die aanwezig zijn, kunnen het
parcours afleggen, vrij en buiten competitie. Alle deelnemers krijgen dezelfde punten voor de Challenge (er
wordt een gemiddelde gemaakt per categorie en het aantal deelnemers hierin. De punten worden toegekend
alsof de wedstrijd heeft plaatsgevonden). De prijzen worden per loting toegekend.
Tussen 20 en 25°C, volgens de omstandigheden, kan het parcours ingekort worden op voorstel van de
wedstrijddirectie en de dierenarts.
De staat van het parcours ( hellingen, bebost of in open vlakte) en de weersomstandigheden (regen, wind)
zijn eveneens criteria om een parcours te verlengen of in te korten.
De organisator dient de afstanden aan te passen aan de weersomstandigheden van de dag, in overleg
met de wedstrijddirectie en de dierenarts. Hij dient hiervan de deelnemers tenminste 20 minuten voor de
start te verwittigen en de gegevens te veranderen op de klassementspapieren.
Vanaf een temp van 20°C dient de organisator volgende maatregelen te nemen:
- in de helft van het parcours verfrissing voorzien voor hond en loper;
- een tuinslang en/of grote waterbakken voor de honden voorzien aan start en aankomst.
GEADVISEERDE AFSTANDEN PER CATEGORIE
Temperatuur

Kuikentjes

Miniemen

Kadetten

Korte
(Junioren tot V2)

Lang
(Junioren tot
V2)

Bike

Step
1 Hond

T < 20°C

100 - 500 m

1,5 km

3 km

3 km

8 km max

8 km max

3 km max

20°C <T< 25°C

max

max

max

max

5 km max

5 km max

max

T

25°C

Annulering van de wedstrijd

Hoofdstuk 5. SPORTIEVE ETHIEK
5.1. Deelnemers
Iedereen past zich aan aan de omstandigheden en vertoont een gedrag waardig aan de ethiek van de sport.
De sporter neemt kennis van de reglementen die van toepassing zijn op de sport en engageert zich een
waardig sportief gedrag te tonen, rekening houdend met de honden en het respect dat ze verdienen.
Elk onsportief gedrag tegenover een andere deelnemer, een hond, een tijdsopnemer, een seingever, een
lid van de wedstrijddirectie, ... die de hondensport schade toebrengt, kan leiden tot sancties en zelfs tot
uitsluiting van deelname aan activiteiten georganiseerd door de BCF-FCB.
Tijdens de wedstrijd dienen de snellere lopers de tragere lopers met luide stem te verwittigen dat ze wensen
in te halen. De tragere loper mag zich hier niet tegen verzetten. Hij dient aan de kant te gaan en zijn hond
onder controle te houden zodat hij het inhaalmanoeuvre niet stoort. Het is verboden om de snellere loper
verplicht te laten inhalen tussen hem en de hond (hond en loper staan elk aan een kant van de weg).
Leden die met hun jonge hond op het parcours van de wedstrijd willen trainen kunnen dat, maar mogen de
finish niet overgaan om zo geen verwarring te veroorzaken bij het chrono team. Ook mogen deze leden
geen andere deelnemers die nog in wedstrijd zijn inhalen. Er moet dus voldoende tijd na de laatste start
van een wedstrijd genomen te worden alvorens te trainen buiten competitie.

5.2 Honden
De loper en de hond vormen een harmonieus compleet « duo », ze vormen samen een paar!
Een baasje moet steeds toezien op het welzijn van het dier.
De hond neemt aan dezelfde kampioenschappen deel als de loper. (Belgisch kampioenschap, …). In de
mate van het mogelijke neemt de hond mee deel aan de prijsuitreiking en neemt hij deel aan het
podiumgebeuren.
Bij de inschrijving zal de loper de juiste naam opgeven van het dier ter publicatie van de resultaten.
De deelnemer die van hond wil veranderen na zijn inschrijving dient hiervan de wedstrijddirectie op
de hoogte te brengen en de verandering te melden aan het secretariaat. De vervangende hond dient
de verplichte dierenartscontrole te ondergaan indien het borstnummer weerhouden werd om de controle te
ondergaan.
5.3. Anti-doping
Als federatie en lid van de ICF is de BCF-FCB gebonden door dezelfde regels inzake anti-doping.
Het betreft de regels die het World Anti-Doping Agency (WADA – www.wada-ama.org).
De anti-dopingscontroles kunnen plaatsvinden op eender welk moment tijdens de wedstrijd en dit voor de
honden en de atleten (in principe zullen enkel de 3 eerste van elke categorie gecontroleerd worden). De
aangeduide atleten en honden dienen zich aan deze anti-dopingscontrole te onderwerpen. Daarnaast
kunnen de controles ook gevraagd worden door de dierenarts, de wedstrijddirectie of andere nationale en
internationale bevoegde diensten.
De persoon die weigert de controle te ondergaan wordt beschouwd als positief en wordt uitgesloten van de
wedstrijd met een diskwalificatie tot gevolg.

De lijst met verboden producten is deze van het Internationaal Olympisch Comitee (IOC) en is terug te
vinden op haar website.
Recht van beroep:
Het beroep is toegelaten door elke atleet die positief test, evenals indien de hond positief werd bevonden.
De atleet heeft 30 minuten om dit beroep in te dienen alvorens hij gediskwalificeerd wordt. Hij wendt zich
tot de wedstrijddirectie en kan een tweede controle vragen die uitgevoerd wordt door een andere dokter
of dierenarts.
- Na de tweede positieve controle is er geen beroep meer mogelijk. De diskwalificatie is onherroepelijk en
definitief. Het bestuur van de BCF-FCB kan beslissen om de lopers voor een bepaalde tijd of levenslang
uit te sluiten.
- Indien de tweede controle echter negatief is, zal het bestuur BCF-FCB zich buigen over de feiten samen
met de dokters of dierenartsen.
- De beide controleprestaties zullen gefactureerd worden aan de atleet. In alle gevallen zullen de kosten
voor de controle ten laste zijn van de atleet die in fout is.
-

Hoofdstuk 6. INBREUKEN OP HET REGLEMENT
Bij elke wedstrijd onder toezicht van de BCF-FCB is er een wedstrijddirectie aanwezig bestaande uit 2
wedstrijddirecteurs en de Sportief Verantwoordelijke van het bestuur van de BCF-FCB. Deze
personen hebben een mandaat van 1 jaar en zijn aangeduid door het bestuur na de eerste vergadering
volgend op de Algemene Vergadering. Er werden ook 2 ‘reserve’ personen aangeduid.
Wedstrijddirecteurs voor 2018: Robin LEYON en Evi VAN DEN STEEN
Sportief Verantwoordelijke bestuur: Frédéric DE WITTE
Reserve wedstrijddirecteurs voor 2018: Marc HECK en Mario VANSTREELS
In geval van afwezigheid van de Sportief Verantwoordelijke van het bestuur, iemand anders van het
bestuur zal zijn plaats innemen.
De wedstrijddirectie is er om erop toe te zien dat het reglement wordt gerespecteerd tijdens de wedstrijden
De wedstrijddirectie komt samen om 14h30, na de wedstrijd van de kuikentjes aan het secretariaat van de
wedstrijd (aan de inschrijvingen).
Elke klacht dient te gebeuren op de wedstrijd zelf via het voorziene formulier dat terug te vinden is aan de
infostand.
Een klacht kan enkel door het slachtoffer zelf ingediend worden. Voor minderjarigen is dit de
verantwoordelijke van het kind op de wedstrijd die de klacht dient neer te leggen. Het ingevulde formulier
moet DE DAG ZELF aan een van de wedstrijddirecteurs gegeven te worden. Deze luistert naar beide
versies van de feiten. De wedstrijddirectie neemt de uiteindelijke beslissing.
Bij elke inbreuk tegen het reglement beslist de wedstrijddirectie over eventuele (tijd)straffen of sancties,
conform de overtreding. In het algemeen zal bij een eerste overtreding een verwittiging volgen. Bij een
herhaling van de feiten kan er straftijd aangerekend worden, die gevolgd kan worden door diskwalificatie.
Na drie verwittigingen en straftijd kan de deelnemer uitgesloten worden om nog deel te nemen aan de
wedstrijden.
De wedstrijddirectie beslist over de opgelegde straf en deelt dit mee aan de betrokken deelnemer op de
dag van de wedstrijd en voor de bekendmaking van de resultaten.
De wedstrijddirectie houdt een lijst bij met alle incidenten die zich voordeden op de wedstrijden. Deze lijst
houdt rekening met de hond, het slachtoffer, de begeleider en het feit of men al dan niet eigenaar was van
de hond. In functie van deze historiek en van de herhalingen op de wedstrijden beslist de wedstrijddirectie
of er een sanctie of straftijd wordt opgelegd.
Ter herinnering de belangrijkste inbreuken zijn de volgende:

-

De eerste keer dat een deelnemer de start mist, moet de deelnemer als allerlaatste vertrekken in de
wedstrijd. De tweede keer dat dit gebeurd, start de deelnemer ook als allerlaatste in de wedstrijd, de tijd
die opgenomen zal worden in de resultaten, is de reële wedstrijdtijd en 1 ( één) minuut straftijd (missed
start = MS in de resultaten). De derde keer dat dit gebeurd, zal de deelnemer ook als allerlaatste starten,
de tijd die opgenomen wordt in de resultaten is de reële wedstrijdtijd EN 1 minuut straftijd EN de deelnemer
zal geen punten krijgen voor de Challenge. De start wordt beschouwd als gemist, als meer dan 10
seconden verstreken zijn na de officiële starttijd voor de deelnemer.

-

Tijdens de canicross dient de hond steeds voor de loper te lopen, in het slechtste geval met zijn voorste
schouders op het niveau van het bekken van de loper. De hond mag in geen enkel geval meegetrokken
worden door de loper (uitzondering bij het veranderen van richting, bij een afleiding van de hond, tijdens
het corrigeren of bij het voorbijgaan van een seingever).

-

Tijdens de bike-jöring en step dient de deelnemer een blijvende inspanning te leveren en de hond te helpen
over het volledige parcours. De hond dient de hele tijd voor de fiets of step te lopen, in het slechtste
geval met zijn voorste schouders ter hoogte van het voorwiel van de fiets of step. De deelnemer mag in
geen enkel geval de hond meetrekken (uitzondering bij het veranderen van richting, bij een afleiding van
de hond, tijdens het corrigeren of bij het voorbijgaan van een seingever).

-

De dierenartscontrole is verplicht voor de wedstrijd voor de deelnemers wiens borstnummer aangeduid
werd om de controle te ondergaan.

-

Spikes zijn ten strengste verboden.

-

Wurgkettingen, halsbanden met haken, pinnen en oprolbare leibanden zijn verboden.

-

De hond dient steeds met respect behandeld te worden en mag in geen geval mishandeld worden (slagen
of stampen van de hond, harde schokken geven met de leiband, verbale agressie …met uitzondering voor
het corrigeren van foutief gedrag van de hond).

-

Wanneer een deelnemer waarschuwt tijdens de wedstrijd dat hij wil inhalen dient de deelnemer die
ingehaald wordt zich aan de kant te houden, zijn hond kort te houden en in het geval van agressie zelfs
even te stoppen om de inhalende deelnemer niet te hinderen.

-

Het is verboden voor derden om de hond te motiveren door voor te lopen (voor te fietsen, voor te rijden
met een paard of ander motorisch vervoermiddel).

-

Met uitzondering van de officiële medewerkers van de wedstrijd, is het verboden voor de deelnemers om
op het parcours te komen met een hond van zodra de eerste start is gegeven.

Sancties
-

Voorlopen bij wedstrijdloper (haas) → eerste maal - Verwittiging // tweede maal - 30sec // derde maal - 1min

-

Deelnemer voor de hond → eerste maal - verwittiging // tweede maal - 1min

-

Deelnemer voor kind (miniem) → eerste maal - verwittiging // tweede maal – verboden voor deze volwassene
om nog met het kind te lopen. (Nota: de volwassene loopt steeds met een langere lijn dan de lijn van het kind).

-

Vechten → eerste komende wedstrijd verboden te starten + dag van de wedstrijd gediskwalificeerd en alle
punten van de Challenge kwijt.

-

Agressie tegen hond → eerste maal - verwittiging // tweede maal - 1min // derde maal - kan in overleg met
wedstrijddirecteur leiden tot diskwalificatie

-

Agresieve hond → eerste maal - verwittiging // tweede maal - muilkorf \\ wedstrijddirectie kan na overleg met de
sportiefdirecteur de sanctie stoppen \\ bij herhaling terug muilkorf

-

bewust hinderen →eerste maal - verwittiging // tweede maal - 30sec

-

Te laat aan de start → eerste maal - achteraan starten // tweede maal - achteraan starten + 1min // derde maal
- achteraan starten + 1min + geen punten voor de Challenge

-

Bewust verkeerd parcours → gediskwalificeerd

-

Doping →1 kalender jaar geschorst

-

Verbaal geweld → eerste maal - verwittiging // tweede maal - geen punten Challenge voor de bewuste
wedstrijddag

-

Te vroeg starten →eerste maal - 30sec // tweede maal - 1min

In geval van een klacht, dienen beide partijen gehoord te worden.
De wedstrijddirectie zal een lijst bijhouden van alle deelnemers die al een sanctie gekregen hebben.

Hoofdstuk 7. COMPETITIES
De Federatie zal bij elke wedstrijd onder haar toezicht, in de mate van het mogelijke, zorgen voor een
“scratch” uitslag en een klassement per categorie.

7.1. Belgian Royal Canin Canicross Cup
Elke deelnemer, met of zonder licentie, wordt opgenomen in het klassement van de Belgian Royal Canin
Canicross Cup in functie van hun resultaten in hun reeks. De eerste krijgt 100 punten, de tweede 95, de
derde 90 (-5) enzovoort tot de twintigste plaats. De andere deelnemers in het klassement krijgen telkens
10 punten.
De leden van de BCF-FCB die hun lidmaatschap in orde brengen voor 01 maart 2018 krijgen 1000 punten
in het klassement van het criterium.
Aan het einde van de Challenge worden de enkel 13 beste resultaten van de 17 geplande wedstrijden
weerhouden.
Er worden 10 bonuspunten per extra gelopen wedstrijd toegevoegd en 100 punten voor een deelnemer die
aan alle wedstrijden heeft deelgenomen. De punten van het Belgisch Kampioenschap tellen dubbel.
De deelnemer die zijn wedstrijd betaald heeft en een borstnummer gekregen heeft, maar die door een
blessure (loper of hond) niet kan starten, moet dit melden aan de wedstrijddirectie. De deelnemer zal een
forfait van 5 punten ontvangen en een bon voor een zakje hondenvoer. In dit geval zal de wedstrijd niet
meegeteld worden in verband met selectie voor het BK. (DNS = did not start, op de resultaten)
In geval van opgave (na het nemen van de start), wordt een forfait van 5 punten toegekend aan de
deelnemer. (Did not finish = DNF in de resultaten) . Elke opgave dient op de dag zelf door de deelnemer
medegedeeld te worden aan de wedstrijddirectie die de enige beoordelaars zijn over de geldigheid. Beroep
tegen deze beslissing is niet mogelijk.
De wedstrijddirectie beslist over het aantal criteriumpunten dat wordt toegereikt aan een deelnemer die zijn
wedstrijd moet opgeven omdat hij hulp heeft moeten bieden aan een andere deelnemer die zich blesseert
tijdens de wedstrijd.
Het BCF-FCB lid dat aanwezig is op de finale, met het hoogste puntentotaal van het sportieve seizoen
wordt beschouwd als de winnaar van de nationale Belgische Challenge. Om opgenomen te worden in
eindklassement dient men aan ¼ van de wedstrijden te hebben deelgenomen.
In geval van gelijke punten aan het einde van het seizoen:

-

-

Is de winnaar de deelnemer die aan het meest aantal wedstrijden heeft deelgenomen.
Dit past helemaal in de visie van de Challenge die de trouwste en regelmatigste deelnemers
beloond.
Indien er dan nog steeds gelijkstand is, wordt er gekeken naar de meeste overwinningen (eerst de
wedstrijden waarvoor 100 punten behaald werden – daarna de wedstrijden met 95 punten – 90 punten).
Alle geklasseerden van de Challenge en aanwezigen op de finale ontvangen een prijs naargelang hun
klassement per categorie.
Er bestaat een challenge canicross voor de lange afstand en voor de korte afstand.
De laureaat dient persoonlijk aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van de Challenge om zijn prijs in
ontvangst te kunnen nemen. De prijsuitreiking van de Challenge wordt georganiseerd door de federatie
na de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 13 januari 2019.
7.2. Belgian Royal Canin Bike-Jöring Cup
Alle deelnemers met een bike-jöring-licentie worden opgenomen in het klassement van de Belgian Royal
Canin Bike-jöring Cup in functie van hun resultaten in hun reeks.
De eerste krijgt 100 punten, de tweede 95, de derde 90 (-5) enzovoort tot de twintigste plaats. De andere
deelnemers in het klassement krijgen telkens 10 punten.
De leden van de BCF-FCB die hun lidmaatschap in orde brengen voor 01 maart 2018 krijgen 1000 punten
in het klassement van het criterium.
Aan het einde van de challenge worden de enkel 11 beste resultaten van de 15 geplande wedstrijden
weerhouden.
Er worden 10 bonuspunten per extra gelopen wedstrijd toegevoegd en 100 punten voor een deelnemer die
aan alle wedstrijden heeft deelgenomen. De punten van het Belgisch Kampioenschap tellen dubbel.
In geval van opgave (na het nemen van de start), wordt een forfait van 5 punten toegekend aan de
deelnemer. (Did not finish = DNF in de resultaten) . Elke opgave dient op de dag zelf door de deelnemer
medegedeeld te worden aan de wedstrijddirectie die de enige beoordelaars zijn over de geldigheid. Beroep
tegen deze beslissing is niet mogelijk.
De wedstrijddirectie beslist over het aantal criteriumpunten dat wordt toegereikt aan een deelnemer die zijn
wedstrijd moet opgeven omdat hij hulp heeft moeten bieden aan een andere deelnemer die zich blesseert
tijdens de wedstrijd.
Het BCF-FCB lid dat aanwezig is op de finale, met het hoogste puntentotaal van het sportieve seizoen
wordt beschouwd als de winnaar van de nationale Belgische Challenge. Om opgenomen te worden in
eindklassement dient men aan ¼ van de wedstrijden te hebben deelgenomen.
In geval van gelijke punten aan het einde van het seizoen:

-

-

Is de winnaar de deelnemer die aan het meest aantal wedstrijden heeft deelgenomen.
Dit past helemaal in de visie van de Challenge die de trouwste en regelmatigste deelnemers
beloond.
Indien er dan nog steeds gelijkstand is, wordt er gekeken naar de meeste overwinningen (eerst de
wedstrijden waarvoor 100 punten behaald werden – daarna de wedstrijden met 95 punten – 90 punten).
Alle geklasseerden van de Challenge en aanwezigen op de finale ontvangen een prijs naargelang hun
klassement per categorie.
De laureaat dient persoonlijk aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van de Challenge om zijn prijs in
ontvangst te kunnen nemen. De prijsuitreiking van de Challenge wordt georganiseerd door de federatie
na de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 13 januari 2019.

7.3. Belgisch Kampioenschap canicross.

De belgische leden van de BCF-FCB die hun lidmaatschap in orde brengen voor 15 maart 2018 kunnen
meedingen naar de titel Belgisch Kampioen of Belgisch Vice-Kampioen.
De voorwaarden om in aanmerking te komen als tittelkandidaat zijn de volgende:
-

deelgenomen hebben aan minstens 2 canicross wedstrijden van de BCF-FCB, op verschillende
data, waarvan minstens 1 in Vlaanderen en minstens 1 in Wallonië en in de gekozen afstand
waarvoor de kandidaat wenst mee te dingen naar de titel (kort of lang);

-

De deelnemer moet gelopen hebben met de hond waarmee hij zich inschrijft voor het BK voor de
gekozen afstand of dient hij de eigenaar te zijn van de hond waarmee hij zich inschrijft.
De gelopen wedstrijden zonder licentie BCF-FCB worden niet mee geteld.
Om een opgave in aanmerking te laten komen als selectiewedstrijd voor het BK dient dit de dag van de
wedstrijd aan de wedstrijddirectie gemeld te worden. Zij zijn de enige die hierover een beslissing kunnen
nemen.

7.4. Belgisch kampioenschap bike-jöring
De belgische leden van de BCF-FCB die hun lidmaatschap in orde brengen voor 31 mei 2018 en in het
bezit zijn van een bike-jöring licentie kunnen meedingen naar de titel Belgisch Kampioen of Belgisch ViceKampioen.
De voorwaarden om in aanmerking te komen als tittelkandidaat zijn de volgende:
-

deelgenomen hebben aan minstens 6 bike-jöring wedstrijden van de BCF-FCB, op verschillende
data, waarvan minstens 1 in Vlaanderen en minstens 1 in Wallonië;

-

De deelnemer dient minstens 4 wedstrijden te hebben gereden met de hond waarmee hij zich
inschrijft voor het BK of dient de eigenaar te zijn van de hond waarmee hij zich inschrijft.
De gereden wedstrijden zonder bike-jöring licentie BCF-FCB worden niet mee geteld.
Om een opgave in aanmerking te laten komen als selectiewedstrijd voor het BK dient dit de dag van de
wedstrijd aan de wedstrijddirectie gemeld te worden. Zij zijn de enige die hierover een beslissing kunnen
nemen.

7.5.Europees Kampioenschap en Wereld Kampioenschap.
De BCF-FCB schrijft de leden in die wensen deel te nemen aan het Europees Kampioenschap. De EKkandidaten dienen in orde te zijn met hun FCB-BCF licentie voor de gekozen discipline en dit vóór 01
september 2018.
De federatie kan financieel tussenkomen om de deelnemers bij te staan. Hierbij zal rekening gehouden
worden met de mogelijkheden van de federatie.
Een eventuele financiële tegemoetkoming wordt toegekend op basis van de plaats in het klassement in het
lopende jaar (challenge lang en kort volgens de categorieën van de BCF-FCB; challenge bike, volgens de
categorieën van de ICF). De enigen die een tegemoetkoming kunnen bekomen, zijn zij die aan minstens
5 wedstrijden overkoepeld door de BCF-FCB hebben deelgenomen op verschillende wedstrijddagen
en het BK. Voor de deelnemers die geklasseerd zijn voor de lange en de korte afstand zal er rekening
worden gehouden met beste resultaat.

De tegemoetkoming zal enkel toegestaan worden aan de deelnemers die effectief België
vertegenwoordigd hebben tijdens het EK. Er valt op te merken dat er dient deelgenomen te worden aan
de wedstrijd op zaterdag EN zondag, tenzij er werd opgegeven door een blessure.
Er wordt een Teammanager aangesteld. Er wordt eveneens uitgekeken naar (een) gemeenschappelijk(e)
kledingstuk(ken) voor onze Belgische atleten.

7.6. Andere kampioenschappen
Alle atleten die deelnemen aan een BK, EK of WK georganiseerd door een instantie die niet erkend is door
de BCF–FCB of ICF riskeren een sanctie (geen titelkandidaat bij een officieel kampioenschap, geen
financiële tegemoetkoming door de BCF–FCB, deelnameverbod op wedstrijden van de BCF–FCB,
uitgesloten worden als lid van de BCF–FCB, ... ). Deze beslissing wordt genomen voor de discipline, de
leden, de werking van officiële instanties, …

Hoofdstuk 8. PRIJSUITREIKING
In de mate van het mogelijke nemen de honden deel aan de prijsuitreikingen.
Tijdens de prijsuitreiking wordt de prijs uitgereikt in ruil voor het borstnummer. Iemand die niet aanwezig
kan zijn op de prijsuitreiking kan zijn borstnummer aan een derde geven zodat deze persoon zijn prijs in
ontvangst kan nemen.
De organisatoren wensen te benadrukken dat canicross en bike-jöring “natuur”sporten zijn. Er dient respect
getoond te worden voor de natuur en de wedstrijdzones. Deze dienen proper achter gelaten te worden. De
toekomst van de volgende wedstrijden en van de sport in het algemeen hangt hier vanaf.

Hoofdstuk 9. PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN
Elke organisator deelt zo vlug mogelijk beknopt de resultaten mee per elektronische fiche (Excel of word)
en dit per e-mail naar de webmaster van de site van de BCF-FCB: www.cani-cross.be
Alle resultaten worden op deze site gezet.
De klassementen van de Belgian Royal Canin Canicross Cup en de Belgian Royal Canin Bike-Jöring Cup
worden eveneens gepubliceerd en aangepast op de website van de FCB-BCF (www.cani-cross.be).

