JRTCGB
RIKTLINJER FÖR ANSLUTNING TILL JRTCGB
De sökande måste vara en enskild rasklubb vars syfte är att bevara och
skydda den traditionella arbetande terriern med brittiskt ursprung känd som
Jack Russell terriern.
De sökande måste godkänna och följa JRTCGBs rasstandard och godkänna
och följa reglerna om inavel som är följande;Far/dotter, mor/son, bror/syster parningar är strängt
förbjudna. För att säkerställa säkerhet mot inavel får en terrier inte finnas
mer än 5 gånger i en stamtavla med 5 generationer.
De sökande måste godkänna och följa de följande reglerna;KC. / FCI. Registrerade terrier dvs. Parson Russell terrier och KC./FCI. Jack
Russell terrier får inte visas på någon ansluten klubbs utställning eller finnas
i någon stamtavla om de inte är avlade med tidigare oregistrerad härstamning
och inte är aktiva inom KC. eller FCI eller deras rasklubbar
Terrier från British Jack Russell Terrier Club eller K.C. Australian Jack
Russell Club är inte kvalificerade för registrering och kan inte tävla på
JRTCGBs eller någon ansluten klubbs utställningar. Dessa terrier ska
behandlas på samma sätt som Parson Russell terrier och K.C. registrerade
Jack Russell terrier.
JRTCGB och anslutna klubbar kan inte acceptera medlemskap från några
personer som är, eller bor ihop med en medlem i någon av de ovannämnda
motstridande organisationerna, eller är ägare av, eller utställer eller avlar en
Jack Russell typ terrier från någon av de ovannämnda motstridande
organisationerna med undantag av de terrier som finns i undantaget,
dvs.tidigare oregistrerad härstamning (inte aktiva inom KC/FCI) eller deras
medlemsklubbar.
JRTCGB och anslutna klubbar kan inte för registrering eller tävling på
klubbutställningar acceptera terrier som är blandras eller direkta avkommor
av följande typer eller raser;- Parson Jack Russell, KC, Jack Russell terrier,
svart eller brun, terrier med slät eller broken pälstyp, Fox terrier, Border
terrier, Patterdale terrier, inte KC. Lakeland terrier, Bedington terrier, K.C.
Australian Jack Russell terrier eller någon annan K.C. registrerad terrier,
eller blandraser med dessa.
Fortsatt.

Tävla på andra utställningar än JRTCGBs och anslutna klubbars
utställningar.
På grund av det faktum att de många jaktterrier-utställningarna och andra
utställningar
som t.ex. The Great Yorkshire, Fell and Moorland, The Welsh, Lowther, The
Countrymans weekly final, The NWTFed final och vid de kvalificerande öppna
utställningarna för dessa, kan medlemmar av JRTCGB upptäcka att de
konkurrerar med KC. registrerade Jack Russell typer som Parson Russell terrier
osv. i utställningsringen. Detta kan inte undvikas och anses inte skadligt för
JRTCGB på något sätt. Det är tvärtom mycket ofta att en JRTCGB terrier
vinner dessa typerna av utställningar.
En ära för våra uppfödare, våra medlemmar och vår klubb.
Vi måste erbjuda den samma skipning till våra europeiska anslutna klubbar.
Det är tillåtet att närvara, tävla och döma på ICKE KC. eller FCI. öppna
utställningar, där anslutna klubbmedlemmar kan tävla eller inte tävlar med KC.
eller FCI. Registrerade Jack Russell typer.
De följande reglerna gäller för denna skipning.
Dessa utställningar får inte vara organiserade av en klubb som är medlemsklubb
i KC eller FCI.
Dessa öppna utställningar kan inte organiseras av klubbar som är anslutna till
JRTCGB.
Exempel, inga klubbar som är anslutna till JRTCGB får tillåta att KC. eller FCI.
registrerade terrier tävlar på deras klubbutställningar eller öppna utställningar.
Det skulle vara i direkt konflikt med våra ändamål och författning och skulle
kunna leda till att anslutningen upphävs.
DOMARE om din klubb önskar att använda en UK, säkerställ vänligen att de är
från ett område i vår aktuella lista med domare och har undertecknat en aktuell
blankett för överenskommelse för domare
och att JRTCGB har denna. Jag hoppas att detta hjälper med eventuella
missförstånd avseende anslutning. Vid eventuella bekymmer kontakta mig
vänligen på jrtcgbchairman@outlook.com

På JRTCGBs vägnar
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