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BELEIDSBASIS

WSA-statuten - §4 Basisprincipes	

5. De WSA zorgt door middel van een speciaal veterinair beleid voor goede veterinaire zorg bij
its	events.

DOEL
Het doel van de WSA is het verzekeren van een goede veterinaire zorg tijdens 
kampioenschappen. Dit wordt gewaarborgd door informatie die wordt verstrekt door de 
hoofddierenarts van de WSA en controles door de hoofddierenarts van de WSA en zijn 
personeel.
Om organisatoren van evenementen te ondersteunen bij het leveren van uitstekende 
veterinaire zorg, rekent de WSA een veterinaire vergoeding van 7 euro per starter.
De vergoeding is niet-restitueerbaar en wordt geïnd wanneer een lid zijn startplaats 
aanvraagt. Het zal worden beheerd in een speciaal veterinair account.
Van deze veterinaire rekening zal de WSA 1200 euro schenken aan de organisator van het 
kampioenschap.
BASIS VETERINAIRE VEREISTEN
Om aan dit beleid te voldoen, moeten organisatoren van evenementen ervoor zorgen dat:

- - Er is minimaal één volledig getrainde dierenarts aanwezig op de vlucht tot de laatste 
starter van de dag zijn run heeft beëindigd

- - In geval van nood is een dierenarts 24 uur per dag bereikbaar voor de duur van de race 
(vanaf het openen van de uitzet tot de laatste deelnemer klaar is met zijn laatste run)

- - Op het wedstrijdterrein is een geschikte voorziening aanwezig waar dierenartsen gewonde 
honden kunnen behandelen

- - Indien de veterinaire behandelingsfaciliteit zich meer dan 50 meter van de finish bevindt, 
moeten de organisatoren aan de finish een afgeschermde ruimte voorzien waar eerste hulp 
kan worden verleend.



Meer informatie over excellente veterinaire zorg kan worden aangevraagd bij de WSA Chief 
Veterinarian.
BELEIDSCHRIJDING
Als de WSA Chief Veterinarian of zijn vertegenwoordiger constateert dat een organisator 
van een evenement dit beleid ernstig schendt, zal hij de organisator hiervan onmiddellijk op 
de hoogte stellen. Als de organisator het probleem niet kan verhelpen, wordt het probleem 
gemeld aan de Race Marshal en krijgt de organisator een boete van 500 euro. De 
organisator van het evenement krijgt geen 1200 euro ter ondersteuning van hun veterinaire 
zorg.


