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Voorschrift selectiecriteria Nederlands Team 
kampioenschap 2018/2019 

 
1. Algemeen 
Ook in 2018/2019 wordt er weer een teamcompetitie door de Raad van Beheer opgezet waarvan de 
finale wordt gehouden tijdens het NK 2018/2019. De voorrondes worden gelopen tijdens 9 
competitiewedstrijden van de 2e en 3e graad. Het parcours wat voor het NK teams telt kan een 
jumping of vast parcours zijn dat ook meetelt voor de competitie, of het heeft de status van een spel 
dat alleen telt voor het NK teams. 
 

2. Inschrijving  
Deelname aan het Nederlands Team kampioenschap agility staat alleen open voor de combinatie van 
begeleider 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 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 geleiders op licentie staat, kan slechts één van deze combinaties inschrijven voor het 
Nederlands Team kampioenschap agility. 

 
Samenstelling team: 
o Een Large team moet bestaan uit minimaal 4 combinaties en kan maximaal 6 combinaties 

bevatten.  

o Een Small of Medium team moet bestaan uit minimaal 3 combinaties en kan maximaal 4 
combinaties bevatten. 

o Het team mag een mix zijn van combinaties uit de 2e en 3e graad.  

o Het team bestaat uit enkel combinaties uit de Small, Medium of Large.  

o Het team dient doorgegeven te worden aan de Raad van Beheer1 voor 1 augustus 2018. Dit kan 
door een email te versturen naar:  agilitywedstrijden@raadvanbeheer.nl, onder vermelding van  
“NK Team Agility” in het onderwerp. De email moet minimaal de volgende gegevens bevatten: 
Naam Team, naam en email van Team Captain, gegevens van de individuele combinaties in het 
team: licentienummer, naam handler, naam hond en klasse waarin men loopt.  

o De samenstelling van de teams mag na 1 augustus 2018 niet meer veranderd worden.  
 

2. Selectiecriteria 
o In elke klasse Small / Medium / Large – 2e en 3e graad zal gedurende 9 competitiewedstrijden 1  

parcours gelopen worden dat meetelt voor de teamcompetitie. Dit kan een spel parcours zijn dat 
vervangen wordt voor de teamcompetitie of een Jumping of een Vast Parcours dat ook telt voor 
de reguliere competitie. (n.b. het teamparcours wat men loopt op een dag mag uiteraard door 
alle deelnemers van die dag gelopen worden, alleen zij die deelnemen aan de teamcompetitie 
krijgen punten voor het klassement Nederlands Team Kampioenschap).  

o Op wedstrijd nummer 1, 3, 4, 7 en 9 zal dit een vp zijn, en op wedstrijd 2, 5, 6 en 8  een jumping. 

o De keurmeester bepaalt het parcours in de klasse die hij keurt. Deze parcoursen worden gelopen 
volgens het FCI regelement. 
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o Elke klasse loopt op eigen spronghoogte.  

o Op elk parcours van de voorronde van de teamcompetitie kan een teamlid apart punten 
vergaren voor zijn/haar team.  

o Per selectieronde kan een large team maximaal 6 uitslagen halen. De beste 4 resultaten van elk 

large team worden bij elkaar opgeteld.  

o Per selectieronde kan een small/medium team maximaal 4 uitslagen halen. De beste 3 resultaten 
van elk small/medium team worden bij elkaar opgeteld.  

o Van de 9 selectierondes tellen de 6 beste totaal team uitslagen voor de NK team competitie.  

o De puntentelling is (voor zowel small, medium als large) gelijk aan die van de Large competitie 
voor de 2e graad. (80 punten voor plaats 1, 75 punten voor plaats 2, 70 punten voor plaats 3 
enz.). Per hoogteklasse wordt een klassement bijgehouden voor het NK Teams. 

o Voor de finale van het NK teams (op 22 en 23 juni 2019) kwalificeren zich: 
- de 10 beste teams van de Large; 
- de 5 beste teams van de Medium; 
- de 5 beste teams van de Small;  

o Indien een combinatie tijdens de voorrondes voor het NK Teams promoveert, kan deze 
combinatie per selectieronde voor het team slechts 1 resultaat behalen. Een evt. dubbel te lopen 
selectieronde zal niet meetellen voor het team. Enkel indien het vanwege de overgangstermijn 
voor promotie niet mogelijk is een selectieronde in de ‘hogere klasse’ te lopen telt het tijdens de 
overgangstermijn voor promotie het in de ‘oude klasse’ behaalde resultaat mee voor het team. 
Elke combinatie die start op het team parcours krijgt minimaal 1 punt.  

 

4. NK Teams 2018/2019 – selectiewedstrijden: 
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5. Finale NK Teams 2018/2019 
De finale tijdens het NK zal bestaan uit een Jumping en een Vast Parcours, die niet hetzelfde is als de 
individuele finale. Per parcours tellen bij de Large de beste 4 resultaten van elk team en bij de Small 
en Medium de beste 3 resultaten van elk team mee en worden bij elkaar opgeteld. Per hoogteklasse 
wordt een afzonderlijke finale gelopen. 
Het Vast Parcours is het laatste onderdeel en wordt in omgekeerde startvolgorde gelopen.  
Het team met het minst aantal fouten in een zo snel mogelijke tijd is Nederlands Kampioen Teams. 
 

 

 


