Agility voor Boxers
Kringroep Flevoland
8 september 2019

Hartelijk Welkom op de 5de “Agility voor Boxers” wedstrijd van 2019 bij Kringgroep Flevoland.
(Hondsdraf 34 8219 PW Lelystad)
We hopen dat iedereen de hittegolven van de afgelopen zomer te boven is gekomen. Nu de temperaturen
weer een beetje op normaal staan kunnen we de draad weer opnemen en vol goede moed het laatste deel
van de competitie aanvangen. Maar niet zonder nog even stil te staan met het onverwachte heengaan van
Herman Van Riel. Hij was ongetwijfelt één van de voortrekkers van “Agility voor boxers”.
Keurmeester van dienst is ondergetekende. We gaan er weer een leuke dag van maken met parcours
“Voor ieder wat wils”
Dick Bor met Lieve heeft zijn promotie punten bij de starters behaald en start vanaf deze wedstrijd bij de
wedstrijdgroep. Veel succes Dick.
Meer informatie over de reglementen en puntentelling vindt je op de website onder Info:
http://agilityvoorboxers.nl/info/
Er worden in principe geen papieren startopstellingen meer uitgedeeld op de wedstrijd maar het staat de
organiserend kringgroep vrij dit wel te doen.
De startopstelling wordt opgehangen bij het uitslagenbord.
Deze communicatie kan je downloaden op de website 2 tot 4 dagen voor de wedstrijd onder “Nieuws” op
de homepagina.)
De startnummer, die je toegekend wordt, krijgt je op de eerste wedstrijd die je deelneemt en blijft het hele
seizoen dezelfde. Gelieve er dus goed zorg voor te dragen of zelf voor een nieuwe te zorgen mocht je de
originele verliezen.

Praktische afspraken
Wedstrijd

 Beslissingen van de keurder zijn bindend.
 Tijdens de wedstrijd geen eten en drinken in de ring.
 Geen alcohol gebruik voor de deelnemers tijdens de wedstrijd.

Uitlaten van de
honden

 Uitlaten van de honden graag conform de aanwijzigingen vd organisatie.

Aanvang wedstrijd

 Eerste verkenning vanaf 9u15. Start wedstrijd 9u30.

Middag pauze

 De middag pause is voorzien na het VP2.
Mochten de 2 eerste parkoersen (spel en VP1) uitlopen kan de middagpause ook na het VP1
geplaatst worden.

Startvolgorde:
Spel
Vast Parcours 1
Vast Parcours 2
Jumping
Koppel

Starters (16-22)
21
16
18
20

Wedstrijd (1-14)
3
5
6
7
Volgens loting

Happy dogs (31-36)
33
34
35
36

Veel succes aan al de deelnemers en maak er een leuke en sportieve dag van.

Willy Goris
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Deelnemers
W E D S T RI J D K L A S

1

Audrey Derkx

Apollo

2

Henk Simon

Duke

3

Henk Grevelink

Benthe

5

Joop Reulen

Kaylie

6

Willian Brinkman

Ducko

7

Valerie Brijs

Odin

8

Anita de deugd

Evi

9

Wilfred Hessler

Jänta

Dick Bor

Lieve

4

10
11

STARTERS

16

Mariek Tanke

Diego

18

Alex Engel

Gaby

20

Channa Post

Boy

21

Cees Bakker

Rocco

HAPPY DOGS

33

John Jekel

Utah

34

Aart Nijmeijer

Amber

35

Vivien Kuyltjes

Ginger

36

Anita De Deugd

Bella

Willy Goris
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Info parkoersen en berekening einduitslagen
Spel: (Uitleg door de keurmeester)
Hetzelfde parcours voor alle klassen.
Klassement is per klasse.
Dagklassement
De wedstrijd uitslag is een dagklassement op basis van de 3 wedstrijdparcours. (VP 1, VP 2 & Jumping)
 Elk wedstrijd parcours krijgt een klassering gebaseerd op de officiële (FCI) telling.
 De eerste 10 (zonder Dis) van elk parcours krijgen een plaatsing en wedstrijdpunten volgens de
behaalde plaats
(1e = 1 punt, 2e = 2 pntn, enz.…)
 Wedstrijdpunten van de 3 parcours worden opgeteld.
 Klassement wordt gemaakt volgens:
o de laagste totaal scores met 3 plaatsingen (= 3 x bij de eerste 10)
o daarna de laagste totaal scores met 2 plaatsingen (= 2 x bij de eerste 10)
o daarna de laagste scores van 1 plaatsingen (= 1 x bij de eerste 10)
 Bij gelijke stand primeert het resultaat van de som van de wedstrijdpunten voor VP1+ VP2, is er dan
nog een gelijke stand primeert het resultaat van het 1ste VP.
De koppelrace
Koppels wordt samengesteld volgens loting. Alle deelnemers springen op Happy Dog hoogte
De tijd start bij de 1ste hindernis van de eerste hond en stopt als de 2de hond aankomt.
Elke fout is 5 sec extra. Heeft 1 van de 2 honden een Dis dan krijgt deze 50 strafseconden.
Het koppel met de snelste tijd (inclusief fouten) wint.
De koppelrace kan vervallen in functie van weersomstandigheden of tijdsnood.

Willy Goris
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