Raad van Beheer Youth, augustus 2020

Voorschrift Juniorenklasse
Algemeen
In aanvulling op de in het Reglement Agility beschreven klassen en wedstrijden is het per
2017 voor aangesloten verenigingen mogelijk om een wedstrijdvergunning (als bedoeld in
artikel III.1 Reglement Agility) aan te vragen voor een juniorenwedstrijd.
Indien door de commissie agility een wedstrijdvergunning is afgegeven voor een
juniorenwedstrijd kan de wedstrijd worden gekeurd door de keurmeesters agility van de
Raad van Beheer.
Het Reglement Agility is van toepassing op de juniorenwedstrijden. Echter, in aanvulling op,
dan wel afwijking van, het Reglement Agility gelden op basis van artikel II.11.b de volgende
voorschriften voor de juniorenklasse:

Artikel 1. Startlicentie
Het is voor deelname aan de juniorenklasse vereist om een juniorstartlicentie te hebben van
de Raad van Beheer.

Artikel 2. Voorwaarde voor deelname junior
De junior deelnemer is in de leeftijd tussen 7 en 18 jaar. De junior deelnemer mag in het
kalenderjaar dat hij/zij 18 jaar wordt nog deelnemen. Het eerstvolgende kalenderjaar is
hij/zij van deelname uitgesloten.

Artikel 3. Voorwaarden deelname hond
a. De hond mag op een wedstrijd niet twee keer in dezelfde klasse worden ingeschreven.
b. Per etmaal/wedstrijddag mag een hond:
- met een leeftijd van 18 maanden tot 36 maanden voor maximaal 4 onderdelen worden
ingeschreven (ongeacht met welke geleider);
- met een leeftijd vanaf 36 maanden voor maximaal 5 onderdelen worden ingeschreven
(ongeacht met welke geleider).

Artikel 4. Gedeeltelijke dispensatie afdracht
Organiserende verengingen zijn € 1,-- afdracht verschuldigd over het aantal ingeschreven
combinaties in de juniorenklasse. Hiermee wordt ten behoeve van de junioren een
gedeeltelijke 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, medium of intermediate (optioneel) 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
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nemen. Indien de hond al officieel gemeten is ten behoeve van deelname aan wedstrijden
onder auspiciën van de Raad van Beheer, hoeft de hond niet opnieuw gemeten te worden
ten behoeve van deelname aan juniorenwedstrijden.

Artikel 6. Adviesprijs inschrijfgeld
De adviesprijs voor het inschrijfgeld voor juniorenwedstrijden is € 3,50 per combinatie.

Artikel 7. Parcoursen
a. Op juniorenwedstrijden wordt een vast parcours en een jumping gelopen.
b. Het niveau van de te lopen parcoursen voor de junioren is minimaal 1 e graad en maximaal
2e graad.

Artikel 8. Puntentelling
De deelnemers aan de juniorenwedstrijd kunnen punten behalen:
- Een foutloos gelopen rondje levert 3 punten op;
- Een rondje met maximaal 1 fout levert 2 punten op;
- Een rondje zonder diskwalificatie levert 1 punt op.
Foutloos is hier bedoeld zoals de term in de huidige reglementen/voorschriften is
omschreven.

Artikel 9. Royal Canin Masters
De nummers 1 t/m 3 van de wedstrijdcompetitie junioren 2020/2021 mogen deelnemen aan
de Royal Canin Masters in 2021. Indien een van deze drie combinaties zich al geplaatst heeft
via de seniorencompetitie dan zal de vrijgekomen plaats worden ingenomen door de
nummer 4 van de wedstrijdcompetitie junioren etc.
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