
Reglement Royals 
vanaf 1 januari 2022 

 

Voor wie ?  
Alle Leonbergers vanaf 3 maand waarvan de eigenaars lid zijn van de LCB.  
Bij de uitreiking van de prijzen dient men nog lid te zijn. Prijzen zullen worden 
uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering.  
 
Welke shows ? 
 Alle Belgische CAC en CACIB tentoonstellingen  
 
Hoe gaan we te werk ?  
4 klassen :  

• “Prince of the Ring“ : voor reuen die uitkomen in de minor puppy, puppy- 
en jeugdklas  

• “Princess of the Ring“ : voor teven die uitkomen in de minor puppy, 
puppy- en 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 : 
  
Uitmuntend :  15 pt. 
Zeer Goed / Veel Belovend :  10 pt.  
Goed / Belovend :  5 pt.  
 
CAC : + 2 pt.  
RCAC : + 1 pt.  
 
Enkel op LCB clubshow worden extra punten gegeven voor plaatsing  
1e plaats : + 4 pt. 
2e plaats : + 3 pt. 
3e plaats : + 2 pt. 
4e plaats : + 1 pt.  
 
 



Puntentelling : 
Op basis van 7 uitslagen wordt er na de laatste show van het lopende jaar een 
eindstand opgemaakt. Bij meer dan 7 gelopen shows worden enkel de 7 beste 
uitslagen in het jaar opgenomen in de stand. Het is absoluut geen vereiste om 7 
resultaten te verzamelen. 
Bij de 7 uitslagen is de LCB clubshow altijd inbegrepen mits deelname. De 
punten behaald op de clubshow tellen dubbel.  
Honden die in de loop van het jaar naar een hogere showklasse (van jeugd naar 
volwassen) overgaan blijven in de klasse waarin men het jaar is gestart.  
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. 


