
 
REGLEMENT ROYALS OF THE RING 

 
 

 
Voor wie ?  
Alle leonbergers vanaf 9 mnd waarvan de eigenaars lid zijn van de LCB. Voor het 
afhalen van de prijzen dient men nog actief lid te zijn. 
 
Welke shows ? Alle Belgische CAC – CACIB tentoonstellingen 
 
Hoe gaan we te werk ? 
 
4 klassen : 

• “Prince of the Ring“ : voor reuen die uitkomen in de jeugdklas  
• “Princess of the Ring“ : voor teven die uitkomen in de jeugdklas  
• “King of the Ring“ : voor reuen die uitkomen in de tussen-, open-, kampioen-, 

fokkers- en veteranenklas.  
• “Queen of the Ring“ : voor teven die uitkomen in de tussen-, open-, 

kampioen-, fokkers- en veteranenklas.  
 
Puntensysteem :  
 
CAC / CACIB  = 40 punten 
RCAC / RCACIB  = 37 punten 
 
1e plaats Uitmuntend  = 35 punten  
2e plaats Uitmuntend  = 33 punten 
3e plaats Uitmuntend  = 32 punten 
4e plaats Uitmuntend  = 31 punten 
  
Uitmuntend  = 30 punten 
 
1e plaats Zeer Goed  = 25 punten 
2e plaats Zeer Goed  = 23 punten 
3e plaats Zeer Goed  = 22 punten 
4e plaats Zeer Goed  = 21 punten 
 
Zeer Goed  = 20 punten 
Goed   = 10 punten 
 
Puntentelling :  
 
Op basis van de 7 beste uitslagen van het jaar wordt er na de laatste show van het 
lopende jaar een eindstand opgemaakt. Het is absoluut geen vereiste om 7 
resultaten te verzamelen, met minder resultaten kom men ook in aanmerking. 
Voor een jeugdhond die in de loop van het jaar naar een volgende klasse gaat, zal 
van de beste 7 resultaten het meeste aantal shows van de klasse waarin hij/zij 
deelneemt bepalend zijn of hij bij de jeugd- of de volwassenen zal geklasseerd 
worden.  
Bij de 7 beste uitslagen is de LCB clubshow altijd inbegrepen mits deelname. 
Punten behaald op de clubshow tellen dubbel.   
 



In geval van een gelijke stand zal een 8e uitslag meetellen om te bepalen wie de 
winnaar zal zijn van zijn/haar klas, indien nodig een 9e, …..  
 
De titel van “King of the Ring” en “Queen of the Ring” kan men maar éénmaal in 
zijn/haar leven winnen.  
Om misverstanden te vermijden zullen ex-winnaars in de daaropvolgende jaren in 
tussenstanden en eindstand op de clubwebsite en de Leo-Magazine in het rood 
gepubliceerd worden. 
 
Op de clubwebsite en Leo-Magazine zal steeds een tussenstand gepubliceerd 
worden. Na de 7e show van het jaar (in de maand juni/juli (naargelang het aantal 
shows in België) van het lopende werkingsjaar wordt rekening gehouden met “de 
beste 7”.    
 
 
 
 
 
  
 


