
Verenigingsreglement Wedstrijden 2021/2022 

 

1. Definities 
Combinatie Combinatie van geleider en hond volgens 

startlicentie. 

Competitieklasse  Als competitieklasse worden aangemerkt de 

klassen 2e graad en 3e graad.  

Competitieseizoen  Het competitieseizoen 2021/2022 is voor de 

competitiewedstrijden van de 2e en 3e graad 

vastgesteld van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. 

Voor de overige wedstrijden geldt geen seizoen, 

deze kunnen het gehele kalenderjaar worden 

gehouden. 

 

2. Wedstrijden 
 

2.1 Aanvragen wedstrijden 

Een vereniging dient een wedstrijd het liefst drie maanden voor de wedstrijddatum aan te vragen bij 
de Raad van Beheer, via sport.raadvanbeheer.nl. Bij een aanvraag korter dan drie maanden voor de 
wedstrijddatum kan de organiserende vereniging contact opnemen met 
commissieagility@raadvanbeheer.nl.   

 
2.2 Goedkeuren wedstrijden 
Er zal per locatie maximaal 1 promotiewedstijd per dag worden toegewezen. Er wordt geen 
promotiewedstrijd toegewezen op eenzelfde dag als een competitiewedstrijd. Indien een vereniging 
toch een promotiewedstrijd wil organiseren op de dag dat er een competitiewedstrijd op de agenda 
staat, is dit alleen mogelijk als beide verenigingen hierover een schriftelijk verzoek bij de Commissie 
Agility indienen. De Commissie Agility zal dan schriftelijk toestemming verlenen. Tevens mogen geen 
twee wedstrijden op dezelfde dag worden georganiseerd voor dezelfde klassen binnen een s traal van 
100 kilometer van elkaar, tenzij de verenigingen hier onderling afspraken over maken en de 
Commissie Agility hierover inlichten, of dit via de Commissie Agility laten verlopen. 
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2.3 Aantal starts per ring 
Voor een wedstrijd zijn de volgende opties rondom het aantal starts per ring.  

Aantal 
combinaties  

Aantal 
parcoursen  

Opties voor onderdelen  Aantal 
keurmeesters  

per ring 

Opmerking  

85  
(255 starts)  

3  2x VP en 1x JP  1  Geen wijziging 
ten opzichte van 

2020/2021  

100  
(300 starts) 

1 ring 

3  
 
 

1x VP, 1x JP en 1x Spel  

 

1X VP en 2x JP 

1  Nieuw  

107  

(321 starts) 

3 

 

 

1x VP, 1x JP en 1x Spel  

 

1X VP en 2x JP 

1 Nieuw 

107  
(321 starts) 

3  2x VP en 1x JP  2   Geen wijziging 
ten opzichte van 

2020/2021  

140  
(280 starts) 

2  1x VP en 1x JP  1  Geen wijziging 
ten opzichte van 

2020/2021 

140  
(420 starts) 

3 1x VP en 2x JP 2 Nieuw 

 

 

 

3. Toesteleisen 

Voor het gebruik van toestellen tijdens een agilitywedstrijd is de Checklist Toestellen van toepassing.  

 



4. Voorrangsperiode 2e en 3e graad 

Zie Artikel III.2. uit het Agility Reglement 2021. Voor competitiewedstrijden geldt dat de 2e en 3e 

graad gedurende 2 weken na het openen van de inschrijving voorrang krijgt indien dit 8 weken voor 

de wedstrijd is. Als de wedstrijd minder dan 8 weken van tevoren opengaat is die voorrangsperiode 1 

week.  

 

5. Aantal prijzen op een wedstrijd 

Het artikel VIII.1 uit het Agility Reglement 2021 is van toepassing: de organisator stelt voor iedere 

categorie bekers of gelijkwaardige prijzen beschikbaar. Het aantal prijzen dient in de 1e graad gelijk 

te zijn aan 10% van het aantal deelnemers, met een afronding naar boven. 

 

6. Keurmeesters 

Met betrekking tot de Keurmeesters is het Agility Reglement 2021 van toepassing, en in het 

bijzonder Artikel VI.1 en Artikel XIII.2. De wedstrijdorganisatie stuurt de Keurmeester twee weken 

van tevoren de dagplanning op basis waarvan hij/zij de parcoursen ontwerpt en daarbij rekening 

houdt met ombouwen tussen de klassen. De dagplanning mag na het versturen naar de Keurmeester 

niet meer worden gewijzigd. De vereniging heeft als taak dat de Keurmeester voldoende tijd heeft 

om te lunchen, goed geïnformeerd wordt en tijdens de dag goed wordt verzorgd.  

  


