Raad van Beheer, april 2019

Voorschrift debutanten 2019
Algemeen
In aanvulling op de in het Reglement Agility beschreven klassen en wedstrijden is het per
2016 voor aangesloten verenigingen mogelijk om een wedstrijdvergunning (als bedoeld in
artikel III.1 Reglement Agility) aan te vragen voor een debutantenwedstrijd. Deze aanvraag
verloopt via sport.raadvanbeheer.nl, d.m.v. de aanvraag van een debutantenwedstrijd.
Indien door de commissie agility een wedstrijdvergunning is afgegeven voor een
debutantenwedstrijd kan de wedstrijd uitsluitend worden gekeurd door de keurmeesters
agility van de Raad van Beheer.
Het Reglement Agility is van toepassing op de debutantenwedstrijden. Echter, in aanvulling
op, dan wel afwijking van, het Reglement Agility gelden op basis van artikel II.10.b. de
volgende voorschriften voor de debutantenklasse:

Artikel 1. Startlicentie
Het is voor deelname aan de debutantenklasse vereist om een gratis debutantenstartlicentie
te hebben van de Raad van Beheer

Artikel 2. Voorwaarde voor deelname
a. Honden dienen tenminste 18 maanden te zijn op de dag van de wedstrijd.
b. Zodra een combinatie eenmaal zijn/haar eerste Uitmuntend heeft behaald in de A klasse,
wedstrijd in de 1e graad is gestart, mag de combinatie niet meer starten in de
debutanten klasse.

Artikel 3. Toestellen, parcours
a. De wip, band en dubbelsprong worden niet opgesteld in een parcours voor de
debutantenklasse.
b. In het Vast Parcours dient twee keer een raakvlaktoestel te worden opgenomen, dit mag
ook twee keer de schutting of twee keer katteloop zijn.
c. De tunnel mag niet onder een raakvlaktoestel (schutting, katteloop) door worden
neergelegd.
d. De slurf moet altijd zo worden geplaatst dat deze in een rechte lijn benaderbaar is t.o.v.
de vorige hindernis en dat vanaf de uitgang de volgende hindernis in een rechte lijn
benaderbaar is.
e. Een parcours bestaat uit 15-18 toestellen.
f. De hordes staan voor de debutanten op de volgende hoogtes: Debutanten Large 50 cm,
Debutanten Intermediate 40 cm, Debutanten Medium 30 cm, Debutanten Small 20 cm.
g. De breedtesprong staat voor de debutanten op de volgende afstand: Debutanten Large
en Debutanten Intermediate 120 cm (4 units), Debutanten Medium 70 cm (3 units),
Debutanten Small 40 cm (2 units).
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h. De parcoursen dienen eenvoudig van aard te zijn. Bochten van meer dan 90 graden
dienen zoveel mogelijk te worden vermeden. Zie ter illustratie bijlage 1 (let op de
parcoursen zijn slechts ter indicatie, dit zijn niet de parcoursen die op een
debutantenwedstrijd worden neergezet. Per wedstrijd wordt door de keurmeester van die
dag zelf de parcoursen ontworpen).

Artikel 4. Dispensatie afdracht
Organiserende verengingen zijn geen afdracht verschuldigd over het aantal ingeschreven
combinaties in de debutantenklasse. Hiermee wordt ten behoeve van de debutanten een
algemene dispensatie verleend van de verplichting van artikel VIII.3. van het Reglement
Agility.

Artikel 5. Meten van honden
Het is verplicht een hond die vermoedelijk small of medium is, in overeenstemming met
artikel IV.4. van het Reglement Agility en het meetreglement, te laten meten voor aanvang
van de eerste wedstrijd waarop de combinatie van plan is om deel te nemen. Indien de
deelnemer de hond wil laten uitkomen in de Intermediate klasse, is het ook verplicht om de
hond te laten meten voor aanvang van de eerste wedstrijd waarop de combinatie van plan is
om deel te nemen.
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Bijlage 1 – Voorbeeld parcoursen
Let op de parcoursen zijn slechts ter indicatie, dit zijn niet de parcoursen die op een
debutantenwedstrijd worden neergezet. Per wedstrijd wordt door de keurmeester van die
dag zelf de parcoursen ontworpen.
VOORBEELD JUMPING

VOORBEELD VAST PARCOURS
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