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Mol, september 2018
Geachte Mevrouw/Geachte Heer,
Betreft : “Wintercup”wedstrijden Gehoorzaamheidsprogramma 2018
K.V. Moldernete richt al voor de vierde keer de Wintercupwedstrijden Gehoorzaamheid in met de daaraan
verbonden “Wisselbeker Wintercup”, die, in geval een club deze 3 jaar na elkaar in hetzelfde programma wint,
eigendom wordt van die club.
Graag nodigen we uw club uit om deel te nemen aan de “Wintercupwedstrijden Gehoorzaamheid”. Op
zaterdag 24 november gaat de debutantenwedstrijd door en op zondag 25 november worden programma I &
II gecombineerd. De wedstrijden vinden plaats op de clubterreinen van K.V. Moldernete, Kleinendijk, 2400
Mol.
Zoals gebruikelijk mag iedere club MEERDERE teams van 3 deelnemers per programma inschrijven, zoals
afgesproken met Sectie 4-B. Let op : het maximum aantal deelnemende ploegen per club wordt beperkt tot 4
in elk programma. Als op de sluitingsdatum blijkt dat het maximaal toegelaten honden per dag à rato van het
aantal keurmeesters is overschreden, dan wordt de vierde ploeg niet meer geaccepteerd. Per team mag
bovendien 1 reservespeler worden opgesteld. Indien meerdere teams worden aangemeld en er per team
geen reservespeler is, vervangt de reservespeler de speler die in één van de ploegen uitvalt. De
inschrijvingsformulieren (zie bijlage) van de spelers (voor elke speler een apart formulier insturen a.u.b. !) en
de reservespeler(s) dienen tesamen verstuurd te worden per post aan Mevr. B. Vanhout, Sprietstraat 23, 2400
Mol,  : (014) 81.46.78, GSM (0477) 51.21.59, of per e-mail : gehoorzaamheid@kvmoldernete.be. Alle
inschrijvingen dienen uiterlijk op 28 oktober 2018 in ons bezit te zijn. De inschrijvingsformulieren kunnen ook
van onze website (www.kvmoldernete.be) gedownload worden.
K.V. Moldernete zal enkel de officieel ingeschreven spelers oproepen. De club die een reservespeler wenst in
te schakelen zal zelf het initiatief nemen om die te verwittigen; de reservespeler speelt op hetzelfde tijdstip als
de speler die hij vervangt. Een club die een reservespeler inzet wordt verzocht ons dit; indien mogelijk,
uiterlijk 1 week vóór de dag van de wedstrijd mede te delen.
De inschrijvingskosten bedragen € 11,50 per speler (d.w.z. € 34,50 per ploeg); de reservespeler neemt gratis
deel. Het totaalbedrag van € 34,50 dient gestort te worden op bankrekeningnr. BE33-0016-1305-6446 van
K.V. Moldernete met vermelding van de volgende gegevens : "Wintercup KVM + naam club + programma +
datum".
BELANGRIJKE INFORMATIE
- Elke club kan in elk programma MEERDERE ploegen (max 4), bestaande uit 3 deelnemers, inschrijven voor
deelname aan de Wintercupwedstrijd.
- Elke deelnemer speelt in het programma waarin hij momenteel wedstrijd speelt, d.w.z. spelers die moeten
overgaan naar een hoger programma en in dit hogere programma nog geen wedstrijd hebben gespeeld,
mogen voor de Wintercupwedstrijd nog deelnemen in het lagere programma. Ter controle daarop dient
het WERKBOEKJE op de dag van de wedstrijd getoond te worden op het secretariaat (beslissing Sectie 4-B).
- Gemengde ploegen (d.w.z. samengesteld uit spelers van verschillende clubs) zijn NIET toegelaten.
- De deelnemers spelen voor de club waarvoor zij momenteel officieel wedstrijd spelen.
- De club die een RESERVESPELER inzet dient dit ook te MELDEN OP HET SECRETARIAAT indien dit niet
vooraf gebeurd is.
- Per club zal één deelnemer, aan te duiden door de club, verplicht in de voormiddag (10.00u, 11.00u of
12.00u) spelen. Het reglement gehoorzaamheidsprogramma schrijft voor dat 3 uren in de voormiddag
moet worden gespeeld. Daarom zullen sommige clubs 2 spelers in de voormiddag moeten opstellen. De
club kan bij de inschrijving aangeven of er evt. 2 spelers in de voormiddag zullen deelnemen. In geval de 3
wedstrijduren in de voormiddag niet volzitten, zal de inrichtende club per lottrekking bepalen welke club
een tweede speler in de voormiddag zal moeten laten deelnemen.
Met sportieve groeten,
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