Regels scheerwedstrijd

1) Er zijn minimaal evenveel juryleden als er deelnemers in de wedstrijd zitten.
2) De jury wisselt tijdens elke scheerronde zodat deelnemers door meerdere juryleden zo
evenredig mogelijk worden beoordeeld.
3) Deugdelijke tijdwaarneming is aanwezig.
4) Schapen worden vooraf in gelijkwaardige groepen verdeeld. Gekeken word naar o.a. conditie van
de schapen, buikwol, staart en “gele”wol, oud /jong.
5) Schapen horen schoon te zijn.
6) Hokken met te scheren schapen worden door middel van loting toegewezen.
7) Hoknummer geeft tevens de start volgorde aan.
8) De deelnemer kan na inspectie van zijn hok bezwaar maken over een toebedeeld schaap, maar
de jury heeft het eind oordeel.
9) De deelnemer moet zonder assistentie:
i) Het schaap, staand op alle 4 de poten, in het hok pakken en naar de scheerplaats
brengen, dit kan staand of zittend.
ii) Het apparaat in – en uitschakelen bij elk schaap.
iii) Het schaap scheren.
iv) Elk schaap correct afvoeren.
v) Wol plukken voor of na het scheren is niet toe gestaan.
10) Schaap op kont zetten met een juiste techniek, dus niet optillen!
11) De schapen behoren correct te worden behandeld. Ruwe omgang en trekken aan de wol is niet
toegestaan.
12) Elke haal dient op de huid te beginnen en te eindigen zodat de wolvezel de maximale lengte blijft
behouden. Dus geen dubbele haal (second cut)
13) De vacht dient heel te blijven, alleen de buikwol mag apart gehouden worden,
14) Wol wordt opgeruimd door derden, tenzij de jury anders bepaalt.
15) Bij openen en sluiten van het hok is assistentie aanwezig indien de jury dit noodzakelijk acht.
16) Deelnemers wachten met een hand op het scheerhok en de tijd begint te lopen na het start
signaal en eindigt wanneer het hok is gesloten na het terugplaatsen van het laatste schaap.
17) Deelnemer dient zelf te zorgen voor deugdelijke scheer apparatuur en er mag een reserve
apparaat aanwezig zijn. Apparatuur mag geen krassen schrammen e.d. bij het schaap
veroorzaken. Bij wisseling van de apparatuur of storing wordt geen tijdscorrectie toegepast.
Tenzij de deelnemer wordt gehinderd door derden of storing buiten de verantwoordelijkheid van
de deelnemer.. Een tijdscorrectie of een herkansing kan toegepast worden. Dit alles ter
beoordeling van de jury.
18) De deelnemer wordt beoordeeld op:
1.1. Tijdens het scheren op o.a. omgang met de dieren, controle en dubbele halen.
1.2. Tijd.
1.3. Schapen worden na het scheren in het hok gecontroleerd op verwondingen en netheid.
19) De score voor de tijd wordt berekend door de totale tijd te delen door 30 en wordt afgerond op
een heel cijfer.
20) De score tijdens het scheren wordt berekend door de strafpunten te delen door het aantal
schapen.
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21) De score van het scheerhok wordt berekend door de strafpunten te delen door het aantal
schapen.
22) De deelnemer met totaal de laagste score over de drie voorgaande punten is de winnaar van de
competitie. Bij gelijke stand wint degene met de snelste tijd gevolgd door de minste strafpunten
voor verwondingen.
23) De jury moet in de volgende gevallen strafpunten toekennen:
a) Het raken van een speen zodat het dier niet meer voor de fok geschikt is .(10 pnt. per
overtreding)
b) Het ernstig raken van een achillespees (10 pnt. per overtreding)
c) Het veroorzaken van wonden. (1pnt . per cm)
d) Het veroorzaken van krassen, schrammen door niet deugdelijke apparatuur /ondermes.
(2 pnt. per dier)
e) Het niet in en uitschakelen van het apparaat bij elk schaap (1 pnt. per overtreding)
f) Ruwe omgang en trekken aan de wol. (1 – 5 pnt. per overtreding)
g) Wol plukken. (1pnt. per overtreding)
h) Het laten ontsnappen van een schaap. (2 pnt. per overtreding)
i) Het hinderen van de tegenstander. (1-5 pnt. per overtreding)
j) De vacht openbreken door middel van het open scheren van de vacht. (2pnt. per
overtreding, tenzij de jury dit toestaat b.v. bij
k) een sterk vervilte vacht)
l) Dubbele haal (second cut) (oppervlakte creditcard 1 strafpnt. per second cut)
m) Vacht niet in 1 stuk. (1-3 pnt. per schaap)
n) Schaap niet kaal en glad (1-3 punten per schaap)
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