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1. Algemeen 
Gedurende het wedstrijdseizoen (1 juli 2022 t/m 18 juni 2023) zullen er een aantal finalewedstrijden voor 
enkel de 3e graad worden georganiseerd.  

Deelname aan deze finalewedstrijden staat alleen open voor 3e graads combinaties van geleider en hond, 
zoals die blijkt uit de startlicentie. Hierop worden geen uitzonderingen toegepast (ook niet voor blessures 
of voor welke reden dan ook). Uit de startlicentie moet daarom duidelijk blijken wie de geleider van de 
hond is (dit kan maximaal 1 persoon zijn). Bij onduidelijkheid en/of twijfel zal de combinatie uitgesloten 
worden van deelname aan de finale.  

Een hond kan met meerdere geleiders een combinatie vormen. Per finalewedstrijd mag de hond met 1 
geleider starten, een hond mag op een andere finalewedstrijd met een andere geleider starten. Indien een 
hond met meerdere geleiders een finalewedstrijd wint, en zich dus plaatst voor de finale van het 
Nederlands Kampioenschap 2023, zal maar 1 van de geleiders met de hond mogen starten op het 
Nederlands Kampioenschap (een hond mag het Nederlands Kampioenschap maar onder 1 geleider lopen). 

  

2. Deelname 
Op de wedstrijddag zullen er in totaal 3 parcoursen worden gelopen (2 voorrondes en 1 finaleparcours). De 
voorrondes bestaan altijd uit 2 parcoursen, dit zullen bij voorkeur een Vast Parcours en een Jumping zijn. 
Het (derde) finaleparcours zal altijd een Vast Parcours zijn. 
Alle parcoursen (ook het finaleparcours) tellen mee voor de competitie/promotie. Echter voor een gedeelte 
van de lopers zal het laatste parcours daarnaast ook gelden als finaleparcours.  
De finale staat open voor: 

- De winnaars van de eerste 2 parcoursen (indien max. 1 fout en geen tijdfout);  
- Per hoogteklasse aangevuld met de beste 20% van het klassement, opgemaakt over de eerste 2 

parcoursen. 
Dit betekent dat wanneer een hoogteklasse 100 starts heeft, er maximaal 22 deelnemers voor finale zelf 
zijn (de 2 eerst geplaatste van de voorrondes + de top 20 van het klassement). De finaleplaatsen zullen 
altijd op hele getallen naar boven worden afgerond.   
De finale zal altijd eerst verkend en gelopen worden door de finalisten. Pas nadat de finalelopers het 
parcours verkend en gelopen hebben, zal het parcours vrijgegeven worden voor het verkennen en lopen 
door de overige 3e graad lopers.  
 
De finale wedstrijddagen zullen op https://sport.raadvanbeheer.nl/ worden gepubliceerd. 

 

  

https://sport.raadvanbeheer.nl/
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3. Puntentelling 
Er worden voor de voorrondes bij voorkeur een Jumping en een Vast Parcours gelopen, de resultaten van 
deze twee parcoursen worden bij elkaar opgeteld. Heeft een combinatie een Diskwalificatie gelopen op 1 
van deze 2 parcoursen, dan kan deze combinatie niet in het klassement opgenomen worden.  
 
 

4. Finale 
De SPT tijdens de finale wordt bepaald door de snelste tijd + 15% (met max. 1 fout). Indien de SPT 
langzamer is dan 4.4 m/s zal de SPT minimaal 4.4 m/s zijn. 
De snelste combinatie met het minste aantal fouten zal de finale winnen. De winnaar van de finale 
ontvangt een startbewijs voor de finaledag van het Nederlands Kampioenschap Agility 2023.  
Indien de winnaar meer dan 1 fout of tijdfouten heeft, zal het startbewijs voor de finaledag van het 
Nederlands Kampioenschap Agility niet uitgegeven worden. 
Indien een combinatie meerdere finales wint, zal het startbewijs voor de finaledag van het Nederlands 
Kampioenschap Agility niet worden doorgeschoven naar de opvolgende combinatie. 


