Raad van Beheer Youth, augustus 2020

Voorschrift selectiecriteria Nederlands
Kampioenschap 2021 junioren
Algemeen
Deelname aan het NK Agility Junioren (titelwedstrijd) staat alleen open voor de combinatie van begeleider
en hond, zoals die blijkt uit de junior startlicentie van de Raad van Beheer. Hierop worden geen
uitzonderingen toegepast (ook niet voor blessures of voor welke reden dan ook). Uit de startlicentie moet
daarom duidelijk blijken wie de begeleider van de hond is (dit kan maximaal 1 persoon zijn). Bij
onduidelijkheid en/of twijfel zal de combinatie uitgesloten worden van deelname. Indien een hond bij
meerdere juniorgeleiders op licentie staat, kan slechts één van deze combinaties inschrijven voor het NK
Agility Junioren.
Het Nederlands Kampioenschap Agility Junioren zal gehouden worden op zondag 27 juni 2021.

NK Junioren 2021
Het NK Agility Junioren 2021 staat open voor in totaal 30 junioren:
- De junior handlers t/m het kalenderjaar waarin zij 18 jaar worden die in 2019 Nederlands Kampioen
Junioren zijn geworden;
- De overige deelnemers worden aangevuld met junior handlers t/m het kalenderjaar waarin zij 18 jaar
worden die in de periode 1 augustus 2020 t/m 15 juni 2021 tenminste 2 punten hebben behaald op
wedstrijden ten behoeve van de juniorklasse. Indien zich hierdoor meer dan 30 combinaties plaatsen,
zal plaatsing op volgorde van de ranglijst van de juniorencompetitie plaats vinden. Als deelnemers met
een gelijk aantal punten in de ranglijst staan bij de grens van het maximum aantal deelnemers, geeft
het aantal punten op het Vast Parcours de doorslag.
Het NK Agility Junioren 2021 wordt gelopen in de klassen large, intermediate, medium en small. Er zal geen
aparte klasse voor veteranen zijn.

Dagindeling
Eerst Jumping dan Vast Parcours. Begonnen wordt met de Small, daarna de Medium, daarna de
Intermediate en daarna de Large-honden.
Het Vast Parcours zal door 2 keurmeesters worden gekeurd.

Puntentelling
Er wordt een Jumping en een Vast Parcours gelopen, de resultaten van deze twee parcoursen worden bij
elkaar opgeteld. Heeft een combinatie een diskwalificatie behaald op het Vast Parcours of op de Jumping
dan kan deze combinatie niet in het klassement opgenomen worden. De snelste combinatie met de minste
fouten wint.
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