KKUSH
SECTIE
I. 1B

TECHNISCH REGLEMENT VOOR BURGERASSISTENTEN BIJ
RINGWEDSTRIJDEN

Doel van dit reglement
-Eenvormigheid in het burgerwerk nastreven

-Een handleiding aanreiken om een burgerassistent op te leiden tot een bekwaam en sportief
medewerker die het opgelegd werk correct kan uitvoeren, zodat de kwaliteiten van africhting en
hond behouden en gestimuleerd worden.
-De burgeroefening duidelijker en begrijpelijker maken voor ringliefhebbers en publiek.
-Het nascholen van reeds in functie zijnde burgerassistenten.

II. Competenties van de assistent
-

Sportiviteit en eerlijkheid
Lichamelijke en geestelijke fitheid
Stiptheid
Inzicht in het werk
Onderhouden van het burgermateriaal.

III. Kenmerken en vereisten van de kledij (zie afbeeldingen)
-

-

IV.
-

De burgerbescherming is zodanig vervaardigd dat het een maximum aan
bewegingscapaciteit waarborgt, maar toch een optimale bescherming biedt.
Het schoeisel is belangrijk voor de werking van de burgerassistent. Het wordt best aangepast
de staat van het terrein.
Voetbalschoenen (enkel plastic noppen) of werkschoenen met antislipzolen verhinderen
uitglijden op drassige terreinen.
In ieder geval dienen de veters met zorg gestrikt. De veters vastkleven kan hier helpen.
Borst en buik worden beschermd door een rubberen bescherming die voldoende dik is om de
stoten op te vangen. Aan de achterzijde van het rubber is een voldoende dikke mousse of
latex bevestigd om de evt. negatieve effecten voor hond en assistent consequent op te
vangen.
Twee “hiddensleeves”(verborgen mouw) – meestal vervaardigd uit leder en/of vilt, die de
armen dienen te beschermen tegen de harde contacten met de hond.
Een bescherming voor de geslachtsdelen. (karateschelp)
Een kledij die nauw aansluit en de bescherming verbergt.
De wedstrijd
Voor de aanvang van de wedstrijd biedt de assistent zich bij de jury aan:
Op het gevraagde tijdstip
In een goede fysieke en geestelijke paraatheid. Het gebruik van alcohol voor of gedurende
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-

de wedstrijd is uitgesloten.
Met het hierboven beschreven materiaal in onberispelijke staat
Met burgerbrevet en assistentenboekje,
Gedurende de wedstrijd houdt de burgerassistent zich aan volgende algemene bepalingen:
De burgerassistent doet geen uitspraken over de kwaliteit van het bewaken, tenzij het hem
door de jury wordt gevraagd.
Hij verblijft op de plaats door de jury aangeduid, of verricht het ander werk dat hem werd
toebedeeld.

Voorschriften tijdens het werk:
AANVANG
De burgerassistent zal de werking aanvatten op de plaats, de wijze en op het precies
tijdstip dat door de keurders werd aangeduid.
De oefening wordt aangevat op een minimumafstand van 5 meter van het voorwerp
aangevat. (ook als het voorwerp niet in het centrum staat)
Hij wacht telkens het teken van de keurders af om de oefening aan te vatten.

WERKING
De burgerassistent zal zich voor alle honden op dezelfde manier naar het voorwerp
begeven. Hij zal dit precies doen zoals het door de keurders werd opgelegd.
Om kwetsuren te voorkomen zal hij vermijden te brutaal op de hond in te gaan.
Wanneer de hond aanvalt zal hij:
-

-

-

-

Minimum één onderarm, bij voorkeur de beide armen (indien mogelijk), horizontaal ter
hoogte van de borst brengen om de aanval op te vangen. De keurders zullen er in ieder
geval voor zorgen dat minstens één arm vrij is.
gewoon doorgaan met de opgelegde oefening tot wanneer de hond stoot en zeker niet
stoppen.
zich zeker niet geheel of gedeeltelijk omdraaien (uitgezonderd wanneer de hond ontwijkt
en zijdelings dreigt aan te vallen)
het evt voorwerp houden of bewegen zoals door de jury opgelegd
de hond nooit volledig of gedeeltelijk ontwijken
Wanneer de hond de burgerassistent niet raakt, zal hij het voorwerp wegnemen en zich
onmiddellijk achterwaarts tot buiten de cirkels bewegen. Hij mag daarbij de hond met
het weggenomen voorwerp op een niet brutale manier afweren.
Wanneer de hond er in dit geval toch in slaagt de burgerassistent te raken, zal deze
laatste het voorwerp onmiddellijk neerzetten, en zich achterwaarts bewegen. Op dit
ogenblik wordt het voorwerp het centrum van de ingebeelde cirkels. De tweede poging
wordt dan aangevat navenant de ingebeelde cirkels.
Wanneer de hond tot buiten de cirkels blijft stoten, zal de burgerassistent buiten de
cirkels onbeweeglijk blijven, tot de oefening wordt afgebeld door de keurmeesters.
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AFWERKING
Na de “stoot” zal hij:
-

-

-

zich onmiddellijk in rechte lijn achterwaarts bewegen tot buiten de cirkels, om
zich daarna naar de aangegeven plaats te begeven.

Belangrijke opmerkingen tijdens “het bewaken”
Tijdens de eerste poging moet de burgerassistent ten stelligste vermijden een of meerdere
voorwerpen in de cirkels (of binnen de 3.5 meter) achter te laten.
Bij de tweede poging mag de burgerassistent een voorwerp in de cirkels achterlaten, voor zover
er gevaar bestaat de hond te kwetsen door het voorwerp terug mee te nemen.
Indien de burgerassistent één of meerdere voorwerpen naar de hond dient te gooien, dient hij
zich bij de jury te informeren op welke manier hij dit dient te doen (op of naast de hond, binnen of
buiten de cirkels…)
Indien de burgerassistent tijdens een poging dient te spreken, doet hij voor alle deelnemende
honden op dezelfde manier (intonatie, intensiteit…).
Een tweede voorwerp wordt steeds minstens op 1.5 meter van de buitenste cirkel geplaatst
(minstens 5 meter van het voorwerp)
Wanneer bij een poging een touw, een stok, een bewegend voorwerp wordt gebruikt doet men
dit identiek voor alle honden.
Tussen de twee pogingen in, dient de burgerassistent even te wachten om de volgende poging
aan te vatten.

Voorbeelden van beschermend materiaal:

Karateschelp

hiddensleeve

borst-en buikbescherming (dient niet noodzakelijk in “jasvorm”)
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KKUSH
SECTIE 1B

REGLEMENT VOOR DE BREVETPROEF VOOR
“BURGERASSISTENTEN BIJ RINGWEDSTRIJDEN”

1. Voorwaarden tot het uitoefenen van de taak als “burger” bij officiële ringwedstrijden
Om bij officiële ringwedstrijden de taak als “burger” te mogen uitoefenen, dient de betrokkene over een
door de sectie uitgereikt “brevet voor burger” te beschikken.
Om aan alle kandidaten de kans te geven het brevet af te leggen, wordt een overgangsseizoen 2015-2016
ingeschakeld, waarbij het burgerbrevet nog niet verplicht is.
Vanaf het seizoen 2016-2017 is dit brevet verplicht bij het uitoefenen van deze functie bij wedstrijden
(cat.3)
a. Bij het brevet hoort een individueel “burgerboekje” waarin bij iedere gelopen ringwedstrijd, het resultaat
door middel van een quotatie door de keurders zal vermeld worden. Deze vermelding wordt kort
gemotiveerd. Deze quotaties zijn:
A+: uitstekend resultaat. De burger werkt onberispelijk en dit in overeenstemming met het technisch
reglement voor burgers. De werking vormt een meerwaarde voor de ringsport.
A: zeer goed resultaat. De burger voert deze opdracht quasi onberispelijk uit.
B: voldoende resultaat. De werking van de burger voldoet. De burger dient zich echter nog regelmatig te
laten begeleiden. (nascholing, begeleiding op trainingen & wedstrijden door keurders, andere bekwame
medewerkers…)
C: onvoldoende resultaat. Zelfde opmerking als B. Na drie onvoldoendes dient de burger opnieuw de
bekwaamheidsproef af te leggen.
2. Voorwaarden tot het bekomen van het brevet voor burgers

a. .Lid zijn van een bij de KKUSH aangesloten club.
b. Voldoen aan de vereisten gesteld in het technisch reglement voor burgers.
c. Op de hoogte zijn van dit technisch reglement.
De screening van deze vereisten zal gebeuren aan de hand van een “bekwaamheidsproef voor burgers”
die parallel met het brevet van assistenten zal worden georganiseerd.
3. Verloop van de “bekwaamheidsproef voor assistenten”

3.1 INSCHRIJVINGEN
a. De kandidaturen worden verstuurd op een door de sectie 1b geijkt formulier. De sectie en het
secretariaat van de inrichtende vereniging ontvangen elk een exemplaar van de kandidaat.
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b. Tijdens het brevet van assistenten, zal iedere hond cat. 3 maximaal voor twee burgerkandidaten ter
beschikking staan.
c. Het maximaal aantal burgerkandidaten zal dus afhankelijk zijn van het aantal kandidaat-assistenten
(X2) Indien er bvb. 8 kandidaat-assistenten zijn, zal het aantal burgerkandidaten, dat van de
beschikbare cat. 3-honden kan gebruik maken, 16 bedragen (8X2) Bij een teveel aan kandidaten,
krijgen de oudste kandidaten prioriteit..
BELANGRIJK: OM TE VERMIJDEN DAT ER OP KORTE TERMIJN EEN TEKORT AAN GEBREVETTERDE
BURGERAANVALSMANNEN ONTSTAAT, WORDT ER GEDURENDE HET SEIZOEN 2015-2016 IN
AFWIJKING VAN ART.2§2 VAN DIT REGLEMENT EEN FACILITEIT TOEGESTAAN.
Gedurende dit seizoen kunnen niet gebrevetteerde burgers gedurende CAC-wedstrijden hun brevetproef
afleggen. Daartoe zullen de fungerende keurders VOOR de wedstrijd bij loting twee honden aanduiden
waarmee de fungerende burger zijn proef kan afleggen. Daar de burgerassistent voor alle honden gelijk
dient te werken, wordt hem niet vooraf meegedeeld welke honden bepalend zijn voor de quotatie. De
fungerende keurders zullen de gebruikelijke puntenbladen invullen, ondertekenen en bij het
wedstrijdverslag voegen.
De puntenbladen zijn beschikbaar op de “belgianring” site. Het secretariaat 1b stuurt bij ontvangst het
brevet en het boekje op aan de kandidaat.

3.2 VERLOOP VAN DE PROEF
3.2.1 voorafgaand aan de proeven
a. De deelnemers zijn aanwezig op het uur bepaald door de sectie.
b. De volgorde van optreden wordt voor het begin der proeven aangeduid door loting.
c. De aangeduide keurders hebben de volstrekte leiding over het uitstippelen en het beoordelen van
de praktische proef, voor zover zij de officiële ringreglementen en het technisch reglement voor
burgers respecteren.
d. Kandidaten die dit reglement niet opvolgen, of die door een ongepaste taal of onbehoorlijk gedrag
onsportiviteit vertonen, worden uitgesloten.
e. Door de inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan dit reglement.

3.2.3 praktische proeven
a. Parallel met de toelichting van de kandidaat-assistenten, leggen de keurders aan de kandidaatburgers de twee burgerpogingen uit.
b. Op aanduiden van de keurders vult de ringsecretaris de geijkte proefbladen in waarvan de
originelen op de site van de sectie ter beschikking staan.
c. De secretaris (of een vervangend lid) van het sectiebureau verifieert onmiddellijk het ingevuld
proefblad en ondertekent het. Tegelijkertijd berekent hij of de kandidaat het vereist minimum behaald
heeft. Na de afloop van de proeven ondertekent de kandidaat zijn/haar scoreblad. Hij mag er
eventuele opmerkingen aan toevoegen.
d. Na de afloop van de proeven worden de burgerbrevetten en de “burgerboekjes” aan de deelnemers
overhandigd.
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3.2.3.1 quotatie per hond

-Kledij (10 pntn): bescherming en kledij niet conform aan de technische voorschriften:
-Aanvang (10 pntn):

-2 tot -10

te vroeg op het terrein/en of de aangeduide plaats verschijnen:
Niet op aanvangsteken van de keurders wachten:
De oefening niet aanvatten zoals door de keurders opgelegd:
De oefening niet op de juiste afstand aanvangen

-2 tot -5
-5
-2 tot -10
-2 tot - 10

Werking (20 pnten):
Het voorwerp niet benaderen zoals door de keurders opgelegd: -2 tot -10
Stoppen en/ of twijfelen vooraleer de hond inkomt:
-2 tot -10
Te hard op de hond ingaan:
-2 tot -10
Zich (gedeeltelijk) omdraaien wanneer de hond aanvalt:
-5
De hond ontwijken wanneer deze aanvalt:
Het voorwerp nemen (of niet laten vallen) wanneer de hond
de burger heeft geraakt:
Het voorwerp niet nemen, twijfelen bij het nemen:
De arm niet aanbieden wanneer de hond aanvalt:
De arm te vroeg aanbieden:
Met het evt. voorwerp de hond afweren bij het ingaan
De hond niet afweren wanneer het voorwerp is weggenomen

Afwerking (10 pnten) Niet of te laat terugkeren na de aanval van de hond
Zich omdraaien om terug te keren
Niet terugkeren tot de opgelegde plaats:
Niet onbeweeglijk blijven wanneer de hond buiten de 3.5 m
blijft aanvallen

-20
-20
-10 tot -20
-20
-10
-20
-10

-5 tot -10
-10
-5
-5 tot -10

----------------------------------------------------------------------------------

3.3 PUNTENSTELSEL
Maximum
100 punten (2 pogingen à 50 punten)

Minimum geslaagd
75 punten of 75%
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PUNTENBLAD VOOR BREVET BURGERASSISTENTEN
KKUSH
SECTIE 1B

Naam kandidaat burgerassistent:

Gemaakte fout aankruisen

KLEDIJ

AANVANG

Schoeisel
Hiddensleeves
Karateschelp
Nauwsluitende verbergende kledij

te vroeg op het terrein/en of de aangeduide plaats
verschijnen:
-2 tot -5

WB fungerende hond:

Max.

Beh.

Eventueel bijkomende verklaring

10

10

Niet op aanvangsteken van de keurders wachten:
-5
De oefening niet aanvatten zoals door de keurders
opgelegd:
-2 tot -10

De oefening niet op de juiste afstand aanvangen
-2 tot – 10

WERKING

Het voorwerp niet benaderen zoals door de keurders
opgelegd: -2 tot -10

20

Stoppen en/ of twijfelen vooraleer de hond inkomt: -2
tot-10
Te hard op de hond ingaan: -2 tot -10
Zich (gedeeltelijk) omdraaien wanneer de hond
aanvalt: -5
De hond ontwijken wanneer deze aanvalt:
-20
Het voorwerp nemen (of niet laten vallen) wanneer de
hond de burger heeft geraakt:
-20
Het voorwerp niet nemen, twijfelen bij het nemen: -10
tot -20
De arm(en) niet aanbieden wanneer de hond aanvalt:
-20
De arm te vroeg aanbieden:

-10

Met het evt. voorwerp de hond afweren bij het ingaan:
:-20
De hond niet afweren wanneer het voorwerp is
weggenomen : -10

AFWERKING

Niet of te laat terugkeren na de aanval van de hond :
-5 tot -10
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TOTAAL OP 50:

Zich omdraaien om terug te keren: -10
Niet terugkeren tot de opgelegde plaats: -5
Niet onbeweeglijk blijven wanneer de hond buiten de
3.5 m blijft aanvallen: -5 tot -10
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Naam en handtekening van de keurders,

Naam, adres en handtekening van de kandidaat,
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