#StayHome Grooming Contest Europe
Reglement
Deze stay home grooming contest is in de eerste plaats bedoeld om een lach op je gezicht te brengen, voor je plezier dus!
Daarnaast is het natuurlijk leuk om te laten zien wat je als trimmer aan vaardigheden in huis hebt én om toch deel te kunnen
nemen aan een wedstrijd in deze moeilijke tijd waarin alle evenementen zijn afgelast. Iedere trimmer uit Europa kan
deelnemen aan deze wedstrijd. Onderstaande regels zijn een richtlijn om beoordeling mogelijk te maken. Laten ze geen
beperking zijn voor het uiten van je passie en creativiteit.
1. Inschrijven
Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient er per inschrijving een kaart te worden gekocht via de website van Groom Team
the Netherlands, www.groomteam.nl . De kaartverkoop stopt ná 30 april, 13.00 CEST of wanneer het maximale aantal
deelnemers in de betreffende categorie bereikt is.
Vanaf 1 april 2021 mogen de resultaten (voor en na foto’s/filmpjes) op de voor de klasse bedoelde facebookgroep(en)
geplaatst worden.
Plaats per hond alle foto’s en filmpjes in 1 bericht (bij voorkeur in een album, in ieder geval niet in een collage). Alle foto’s en
filmpjes moeten los van elkaar te openen zijn.
Schrijf in je bericht:
- Je voor en achternaam.
- In welke categorie de hond hoort.
- Jouw nationaliteit en/of het land waar je woont (een van beide moet voor deelname Europees zijn).
- Het #3-cijferige nummer, dat je bij aankoop van je kaart op het factuur staat bij “bestelling”.
De inschrijving sluit na 30 april 2021, 23.59 CEST. Alleen inschrijvingen die in de juiste Fb-groep geplaatst worden vóór 1 mei
2021 worden beoordeeld.
Als je twijfelt in welke klasse of categorie je inzending hoort, stuur dan een berichtje aan Groom Team the Netherlands.
2 De foto’s
Zoals bekend wordt deze wedstrijd beoordeeld aan de hand van ingestuurde foto’s én filmpjes van het geleverde werk.
Hieronder de eisen die worden gesteld aan de foto’s en filmpjes:
2a. Voorfilmpje
De hond is volledig voorgewerkt en klaar om getrimd te worden (zoals bij een reguliere wedstrijd, zie 3b en 3c.)
1. Filmpje van de hond rondom en bovenop, met close-up van voor- en zijaanzicht hoofd. Loop al filmend rustig om de hond
heen, zodat de hond, vacht en de hoeveelheid werk goed bekeken kunnen worden door de juryleden.
2b. Nafoto’s en filmpje
1. Front (vooraanzicht) met kop
2. Kopstudie (kop van dichtbij) recht van voren
3. Gehele profiel (zijaanzicht) links met kop van de zijkant
4. Gehele profiel(zijaanzicht) rechts met kop van de zijkant
5. Achteraanzicht van de hond
6. Bovenaanzicht
7. Een detailfoto (van dichtbij) ergens naar keuze op de hond
8. Filmpje rondom
Er mogen verder ook foto’s en/of filmpjes worden meegezonden van het proces, dus gemaakt tijdens het trimmen.
2c. Algemene voorwaarde aan foto’s en filmpjes
- De ingezonden foto’s mogen niet bewerkt zijn met fotoshop o.i.d.
- De tafel waarop de hond staat is schoon, vrij van materiaal en met de nafoto’s bij voorkeur voorzien van een
presentatiekleed. De achtergrond moet afsteken tegen de hond (dus geen zwarte hond tegen een donkere achtergrond).
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- De getrimde hond wordt in (show)stand gefotografeerd en gefilmd. De hond mag op de foto en film in stand worden
gehouden.
- De foto’s en filmpjes worden als bijlage ingeleverd (bij voorkeur als album, niet als een collage).
N.B. op de FB groep #StayHome Grooming Contest Europe worden voorbeelden geplaatst van hoe de verplichte foto’s en
filmpjes gemaakt moeten worden.
3 Klasse & categorie
Vooraf bepaal je in welke klasse(n) en categorie(ën) jij deelneemt. Bij de kaartverkoop op www.groomteam.nl worden de
mogelijkheden benoemd, Heb je hier vragen over stuur Groom Team the Netherlands dan een berichtje. De voor- en na
foto’s lever je in de juiste facebookgroep in.
3a. Klassen
Er zijn 4 niveauklassen waarin je in kunt schrijven:
•

•

•
•

Beginnersklasse – de deelnemer is maximaal 3 jaar werkzaam als trimmer én de deelnemer heeft nog niet eerder
aan een (online)trimwedstrijd deelgenomen. In deze klasse kan worden deelgenomen met honden uit de 4
hoofdcategorieën (zie 3b). Deze categorieën worden niet apart beoordeeld.
Tussenklasse – de deelnemer is langer dan 3 jaar werkzaam als trimmer óf de deelnemer heeft al eerder aan een
(online)trimwedstrijd deelgenomen. De deelnemer heeft aan maximaal 5 (online)wedstrijden deelgenomen. In deze
klasse kan worden deelgenomen met honden uit de 4 hoofdcategorieën (zie 3b). Deze categorieën worden niet
apart beoordeeld. Heb je reeds een 1e plaats behaald in de tussenklasse, dan neem je deel in de openklasse.
Openklasse - iedereen is vrij om zich in te schrijven in de openklasse. Heb je echter in de categorie van inschrijving
reeds een 1e plaats behaald in de openklasse, dan neem je deel in de kampioensklasse.
Kampioensklasse – de deelnemer heeft in de categorie van inschrijving reeds een 1e plaats behaald in de openklasse
of is gespecialiseerd in het ras waarmee wordt deelgenomen.

Het is bij deelname in meerdere categorieën, toegestaan om per categorie in een andere klasse in te schrijven.
3b. Categorie, eisen aan de vacht, eisen aan voorbereiding en werk
Om je een extra kans te geven om mee te doen is de minimale vachtgroei 6 weken. In de meeste reguliere wedstrijden wordt
een minimale vachtgroei van 8 weken gevraagd.
Hoofdcategorieën:
Poedels

Eisen aan de vacht:
Deelname uitsluitend met poedels
die in een origineel model getrimd
worden.
Er wordt minimaal 6 weken
vachtlengte verschil getoond in vooren nafoto’s/filmpjes.

Eisen aan voorbereiding en werk:
De hond is gewassen en goed
gestretcht (uit de krul geföhnd). De
voeten, snuit en staartaanzet mogen
vooraf geschoren worden.

Zuivere kniprassen

Deelname met alle kniprassen die
volgens de standaard geknipt
worden en geen poedel zijn.
Er wordt minimaal 6 weken
vachtlengte verschil getoond in vooren nafoto’s/filmpjes.

De hond is gewassen en kroeshaar is
zo goed mogelijk gestretcht (uit de krul
geföhnd). Waar de rasstandaard het
vereist, worden na het trimmen
krullen weer in de vacht gebracht.

Plukken

Deelname met alle ruwharige rassen.
De vacht moet plukrijp zijn of de
hond heeft een rollingcoat.
Bij een rollingcoat wordt minimaal 6
weken vachtlengte verschil getoond
in voor- en nafoto’s/filmpjes .

De hond is zo schoon mogelijk en goed
uitgekamd. Het is niet verplicht de
hond van te voren te wassen.
Gebruik van de tondeuse is alleen
toegestaan bij: Schotse Terrier (borst,
hoofd, oren), West Highland White
Terrier (borst en oren), Schnauzer
(borst, hoofd, oren, achterkant van
achterpoten).

Spaniels en Setters
(incl.: Langharige staande
honden en retrievers)

Deelname met alle spaniels, setters,
langharige staande honden en
retrievers.

De hond is gewassen en de vacht is zo
glad mogelijk geföhnd.
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Overige categorieën
Salonklasse
Alle niveauklassen samen

Modeldog Free style
Alle niveauklassen samen

Modeldog Creative style
Alle niveauklassen samen

Delen die geplukt kunnen worden
dienen te worden geplukt.
Er wordt minimaal 6 weken
vachtlengte verschil getoond in vooren nafoto’s/filmpjes.
Eisen aan de vacht:
Deelname met:
- rashonden die niet volgens
rasstandaard getrimd worden, zoals:
Shih Tzu, Maltezer, freestyle Poedel
- rasloze honden en alle honden die
niet onderverdeeld kunnen worden
in één van de hoofdcategorieën. Er
wordt minimaal 6 weken vachtlengte
verschil getoond in voor- en
nafoto’s/filmpjes.
Deelname met een zelf aangeschafte
modeldog
In free style wordt de
modeldog naar keuze, maar
wel als ras of rasloze hond
getrimd.
Deelname met een zelf aangeschafte
modeldog
In creative style worden in
de modeldog creative
figuren aangebracht.

Tondeuse is alleen toegestaan bij
cockers en setters (borst en oren).

Minimale voorbereiding
De hond is passend bij de vachtsoort
voorbereid: zo mogelijk gewassen,
krullend haar is zo goed mogelijk
gestretcht (uit de krul geföhnd).

De modeldog is uitgeborsteld.
-

Free style,natuurlijke kleuren
mogen worden aangebracht.

De modeldog is uitgeborsteld.
-

Creative style, alle mogelijke
kleuren en materialen mogen
worden aangebracht.

3c. Voorbereiding algemeen
Voor het maken van het voorfilmpje zijn naast de vereiste per categorie, de volgende voorbereidende werkzaamheden
verricht:
Vacht rond genitaliën en anus is kort (geknipt of geschoren)
Vacht van buik en liezen is kort (geknipt of geschoren)
Lichaamsverzorging is uitgevoerd:
-

ogen, oren, gebit, genitaliën en anus zijn schoon
nagels zijn geknipt of gevijld (of kort van zichzelf)

4 Beoordeling
De inzendingen wordt beoordeeld op de volgende punten:
In de 4 hoofd categorieën:
is het model rastypisch?
In alle categorieën:
Past de gekozen stijl en model bij de hond?
Moeilijkheidsgraad van het gekozen model.
Er is rekening gehouden met hedendaagse stijlen en modellen.
Sterke punten aan de hond worden benadrukt en onvolmaaktheden zijn gecamoufleerd.
De hond is in balans, symmetrisch en passend bij het vachttype strak afgewerkt.
Presentatie van de hond en het werk.
5. Jurering
De jurering vindt plaats op 1 mei 2021, door een panel van vooraanstaande trimmers uit Europa.

www.groomteam.nl

