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REGLEMENT JONKHEER GOCKINGA WEDSTRIJD
1. De Jhr. Gockinga-wedstrijd wordt georganiseerd door K.C. Gooi- en Eemland en is een
gecombineerde Obedience (G&G)- en Agilitywedstrijd, waaraan men alleen kan deelnemen
in teamverband.
2. Alleen verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer of bij de Stichting Gedrag,
Gehoorzaamheid en Agility, kunnen één of meer team(s) inschrijven. Het is alleen mogelijk
om voor alle vier de onderdelen in te schrijven. De teamleden dienen ieder lid te zijn van de
vereniging die het team inschrijft.
3. Teneinde zoveel mogelijk verenigingen de gelegenheid te geven om in te schrijven, zullen
tweede en verdere teams van eenzelfde vereniging pas ingeschreven worden indien het
totaal aantal inschrijvingen dit toelaat. Indien er meerdere verenigingen zijn met meerdere
teams geldt de regel dat zoveel tweede teams worden toegelaten als mogelijk voordat de
eventuele derde teams worden toegelaten, en zo verder. Onder behoud van bovenstaande
zal de datum van ontvangst van inschrijving bepalend zijn voor toelating.
3.1 Een team dient te bestaan uit de volgende combinaties waarbij het laatste Reglement FCI
Obedience van de Raad van Beheer van kracht is :
A. 3 combinaties voor FCI OB-1 of FCI OB-Beginners, met minimaal 1 combinatie voor
FCI OB-1. OB-Beginners combinatie: voor honden met een OB-Beginners diploma en
honden in opleiding voor het OB-Beginners diploma. OB-1 combinatie: voor honden met
minimaal een OB-Beginners diploma en (nog) geen OB-2 diploma.
B. 2 combinaties voor FCI OB-2. Voor honden met minimaal een OB-1 diploma en (nog)
geen OB-3 diploma.
C. 1 combinatie FCI OB-3. Voor honden met minimaal een OB-2 diploma.
D. 4 combinaties voor de Agility, waarbij ingeschreven kan worden in de 1e graad, 2e
graad, 3e graad en veteranen, waarbij minimaal 1 hond uit de 1e graad moet zijn, en
maximaal 1 hond uit de 3e graad mag zijn. Verder moet er minimaal in drie van de vier
opengestelde inschrijvingen worden gelopen tijdens de wedstrijd.
3.2 Ieder team heeft de mogelijkheid om, in geval van overmacht, voor de onderdelen A,B en C
gezamenlijk maximaal twee vervangende combinaties en voor onderdeel D maximaal één
vervangende combinatie in te zetten met inachtneming van het volgende:
1. De vervangende hond dient voor alle onderdelen een hond in dezelfde klasse te
zijn als degene die vervangen wordt, terwijl voor agility de vervangende hond
tevens dezelfde hoogte indeling (small, medium of large) moet hebben.
2. De vervangende combinaties dienen te voldoen aan de eisen van de klasse waar deze
eventueel in uit komen.
3. Vervanging dient zo snel mogelijk na de sluitingsdatum van de inschrijving per e-mail
doorgegeven te worden aan K.C. Gooi- en Eemland.
4. Vervangende combinaties die in de week voorafgaand aan de wedstrijd worden
opgegeven, worden niet meer aangepast in de catalogus en de loopbriefjes, maar houden
wel hetzelfde deelnemer nummer van degene die ze vervangen. De combinatie heeft de
plicht de keurmeester hierover te informeren.
3.3 Met betrekking tot de klasse indeling voor onderdeel D wordt het Reglement Agility van de
Raad van Beheer aangehouden, met de toevoeging dat voor de resultaten tijdens de
wedstrijd volgens de gradaties wordt gerekend en dat small tot en met large één klasse
vormen.
3.4 Op het inschrijfformulier dient opgegeven te worden welk teamlid in welke klasse loopt. De
klasse waarin men op de sluitingsdatum van de inschrijving van de Jhr. Gockinga wedstrijd
zou moeten uitkomen is definitief voor onderdeel A t/m D.
4. Bij de onderdelen A, B en D dienen respectievelijk 3, 2 en 4, verschillende rassen te worden
ingeschreven, waarbij verschillende variëteiten binnen een ras, gelden als één en hetzelfde
ras. Aan deze voorwaarde moet ook voldaan worden ingeval er vervangende combinaties
worden opgegeven. In geval van overmacht op het laatste moment en alleen na overleg met
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de organisatie en pas na uitdrukkelijke goedkeuring door de organisatie mag van deze regel
worden afgeweken.
5. Het is niet toegestaan met dezelfde hond voor meerdere teams uit te komen. Binnen het
team mag één combinatie zowel één OB-wedstrijd als de Agility-wedstrijd lopen.
6. De loopprogramma’s OB-B, OB-1, OB-2 en OB-3 worden niet openbaar gemaakt. Ook bij
de keurmeesters is het programma tevoren niet bekend.
7. Het waarderingssysteem voor OB-B, OB-1, OB-2 en OB-3 is gelijk aan de reglementen die
gebruikt worden bij de respectievelijke examens.
Voor het wedstrijdresultaat van de onderdelen A, B en C, wordt de volgende formule
gebruikt:
voor het onderdeel A telt het totale aantal behaalde punten gedeeld door 9,6;
voor het onderdeel B telt het totale aantal behaalde punten gedeeld door 6,4;
en voor onderdeel C telt het aantal behaalde punten gedeeld door 3,2.
Door deze wijze van berekenen kunnen voor de onderdelen A, B en C, alle drie 100
punten behaald worden, zodat alle drie de onderdelen even zwaar meewegen in het
wedstrijdresultaat.
8. Het team dat op basis van bovenstaande formule het beste resultaat behaalt in de
Obedience-onderdelen (A t/m C tezamen), ontvangt de Gooi- en Eemland Beker.
9. De Agility (onderdeel D) wordt gekeurd conform het Reglement Agility van de Raad van
Beheer. Er kan dus worden gelopen in alle door Raad van Beheer aangehouden gradaties,
met die toevoeging dat voor de uitslagen small tot en met large als één klasse geldt. Van de
vier resultaten van de Agility combinaties tellen de 3 (drie) beste voor het eindklassement.
Het aantal behaalde punten per combinatie wordt berekend volgens de volgende formule:
(totaal aantal deelnemers in de graad + 1) – behaalde plaats
--------------------------------------------------------------------------------- X 100 = aantal punten
totaal aantal deelnemers in de graad

10. Het team dat het beste resultaat bereikt in onderdeel Agility (D) ontvangt de Loes van den
Bogaard-beker.
11. De uitspraak van de keurmeester is bindend.
12. Het team dat op basis van de onder I en II genoemde formules tezamen, het hoogste aantal
punten verdient, is de overall winnaar van de Jonkheer Gockinga-wedstrijd en ontvangt een
door K.C. Gooi- en Eemland ter beschikking gestelde Jhr. Gockinga Bokaal:
I

(totaal aantal deelnemende teams + 1) – behaalde plaats o.b.v. art. 7
-------------------------------------------------------------------------------------------- X 60 = aantal punten
totaal aantal deelnemende teams
(totaal aantal deelnemende teams + 1) – behaalde plaats o.b.v. art.9

II -------------------------------------------------------------------------------------------- X 40 = aantal punten
totaal aantal deelnemende teams

13. Bij een gelijk eindresultaat, wint het team dat o.b.v. art. 7 het hoogste resultaat heeft bereikt.
14. Het inschrijfgeld bedraagt € 140,- per team. Na ieder jaar zal bekeken worden of er
aanleiding is dit bedrag te herzien.
15. Loopse teven hebben geen toegang tot het terrein waar de wedstrijd wordt gehouden.
16. De wedstrijd zal bij voorkeur worden gehouden in de maand september of oktober.
17. Voorstellen tot eventuele wijzigingen van dit reglement kunnen slechts plaatsvinden in
overleg met K.C. Gooi- en Eemland.
Hilversum, januari 2017.

