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VOLUME I: INWENDIG REGLEMENT AGILITY. 
 
DEEL 1. WEDSTRIJDBEPALINGEN. 
 
TITEL 1.  LEDEN, WEDSTRIJDCHRONOLOGIE. 
 
Artikel 1.  Aansluiting. 
 
§ 1. Enkel leden die in het bezit zijn van een socialisatie brevet en een werkboekje 

kunnen deelnemen aan wedstrijden. Iedere nieuwe club die wil aansluiten bij agility 
dient lid te zijn van de vereniging.  

 
§ 2. Elke club, lid van de V.F.H. vzw, kan voor elke combinatie (hond), die houder is 

van een V.F.H. vzw - en socialisatiebrevet, bij het secretariaat van de vereniging 
een agility wedstrijdboekje aanvragen dat wordt uitgegeven door de raad van 
bestuur. Enkel aanvragen met een geijkt aanvraagformulier, wat verkrijgbaar is op 
het secretariaat, of downloadbaar van de website, worden aanvaard. Een zeer 
recente foto van de totale en rechtstaande hond mag bijgevoegd of via mail 
bezorgd worden. Een verlopen boekje voor beginnersklasse moet door de club, 
waar de wedstrijdspeler lid van is, aan de V.F.H. vzw worden aangeboden ter 
verandering van klasse.  

 
§ 3. De prijs voor dit agility werkboekje wordt bij aanvraag onmiddellijk betaald aan de 

V.F.H. vzw. Dit document, uitgegeven door de raad van bestuur aan een 
combinatie of club, laat hen toe aan wedstrijden deel te nemen. Enkel die combina-
ties die in het combinatieboekje als dusdanig vermeld staan (geleider, vervanger 
en hond) mogen als combinatie worden beschouwd. Er is één boekje per hond. 
Wijzigingen in het wedstrijdboekje mogen enkel door de V.F.H. vzw worden 
gedaan en dit aan de kostprijs van € 1,25 vanaf de tweede wijziging op 1 seizoen. 

 
§ 4. Een spelend lid van een aangesloten club van agility kan maar voor één (1) club 

uitkomen als combinatie van agility binnen het verbond. Het is de plicht van zijn of 
haar club na te kijken of het kandidaat lid deze regel respecteert en of het lid met 
alle reglementen in orde is. De raad van bestuur zal bij het niet naleven van deze 
paragraaf kunnen overgaan tot sancties tegen dat lid en /of de aangezochte club 
na aanhoring van alle betrokken partijen. 

 
§ 5. Clubs of leden die in een discipline (dus niet in het verbond) zijn geschorst zijn niet 

automatisch in andere disciplines geschorst. Schorsing als combinatie houd in dat 
deze laatste niet van een ploeg mag deel uit maken.  

 
§ 6. Combinaties die niet als lid werden doorgegeven op de ledenlijsten worden niet als 

combinaties aanvaard. 
 

§ 7. Manifestaties worden beschouwd als officieel indien zij, conform aan dit reglement, 
onder toezicht van de raad van bestuur, gehouden en georganiseerd worden door 
een lid club van de vereniging. De organiserende club mag geen onderwerp 
uitmaken van een schorsing en /of verbod ter organisatie van een wedstrijd. 
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§ 8. De vereniging, de raad van bestuur of enige andere raad kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld bij om het even welk ongeval of een feit dat zich op een van de 
onder haar toezicht gehouden manifestatie zou voordoen. De organiserende club 
dient zich in regel te stellen met alle wettelijke bepalingen hieromtrent. 

 
Artikel 2.  Wedstrijd data. 
 
§ 1. Bij overmacht is de aangestelde keurder gemachtigd een wedstrijd op te schorten. 

In onderling overleg tussen de keurder, de organiserende club en /of de raad van 
bestuur kan een definitieve opschorting of een vervangdatum worden bepaald. 
Indien tot definitieve opschorting wordt besloten moet het inschrijvingsgeld worden 
terugbetaald aan de rechtmatig ingeschrevenen. 

 
§ 2. De bepaling van de wedstrijddatums gebeurt door schriftelijke aanvragen bij het 

secretariaat van de raad van bestuur vóór 1 november. Een vaste wed-strijddatum 
gaat steeds boven een gewone wedstrijdaanvraag. Bijkomende wedstrijden, 
aangevraagd na die datum en ten laatste voor de eerste wedstrijd van een seizoen 
kunnen enkel via de Raad vaan Bestuur worden toegelaten. De wedstrijdkalender 
moet voor de start van het seizoen vastliggen, dit is aanpasbaar door RVB. Voor 
demowedstrijden waaraan meerdere aangesloten clubs deelnemen is enkel de 
bestuursraad gemachtigd. 

 
§ 3. Een wedstrijddatum kan als vaste datum worden aangevraagd. Deze ligt dan voor 

altijd vast tot schriftelijke opzegging bij het bestuur. Aanvraag en opzegging voor 1 
november.  

 
§ 4. Een vaste wedstrijddatum betekent niet dat die club automatisch steeds dezelfde 

categorieën moet organiseren. Het bestuur kan, met gegronde reden, eveneens 
een vaste wedstrijddatum opschorten. 
 

 
Artikel 3.  Chronologie der organisatie. 
 
§ 1. Er wordt verwacht dat het wedstrijdpersoneel bekwaam personeel is. De 

keurder(s), na overleg met de raad van bestuur of op eigen verantwoordelijkheid 
bij ontstentenis van de raad van bestuur, zijn gemachtigd wedstrijdpersoneel te 
weigeren bij rechtmatige redenen en deze door anderen te vervangen.  
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§ 2. Minstens 2 kalendermaand voor de aanvang van de wedstrijddag maakt de club 
bekend: welke categorieën en klassen aan bod zullen komen, het aanvangsuur der 
wedstrijd en wedstrijdvergadering, ligging terrein, aantal mogelijke inschrijvingen 
en eventuele trainingsmogelijkheden en dit d.m.v. een rondschrijven of affiches 
aan minimaal elke aangesloten club. 

 
§ 3. Ten laatste 3 weken voor wedstrijdaanvang, dienen de gegadigden te hebben in- 

of afgeschreven voor deelname. Deze inschrijvingen mogen enkel gebeuren op de 
daarvoor voorziene inschrijvingsbladen. 

 
§ 4. De volgorde op het inschrijvingsblad is bepalend indien er een beperkt aantal 

deelnemers is vooropgesteld. Echter, elke reglementaire ingeschreven club moet 
percentsgewijs volgens het aantal rechtmatig ingeschrevenen vertegenwoordigd 
zijn. Er wordt geschrapt van onderaan het blad af en/ of vanaf het laatste blad. ! bij 
meerdere pagina's deze nummeren. De wedstrijdboekjes en het inschrijfgeld 
moeten voor aanvang van de wedstrijdvergadering in het bezit zijn van de 
organiserende club. Zo niet volgt 15 strafpunten op het totaal. Deelnemers en 
toeschouwers betalen geen inkom. 
 

§ 5. Afwezigen dienen te betalen, tenzij dit gewettigd is. 
 

§ 6. Inschrijven bij aanvang kan van 11 uur tot 13u. Bij laattijdige aanwezigheid krijgt 
deze combinatie 15 punten straf. Wanneer een combinatie toekomt en zijn 
loopnummer in een parcours is al gepasseerd, krijgt deze combinatie op dat 
parcours een DK en 15 punten straf op zijn volgende parcours. 

 
Artikel 4.  Samenstelling der categorieën. 
 
 
§ 1. De keurder is vrij binnen de geplande categorieën parcours op te stellen, barrages 

en/ of finales te doen plaatsvinden. Deze rekening houdend met het aantal in-
schrijvingen, beschikbare tijd, beschikbare terreinen, toestellen, wedstrijd-
personeel. De extra spelen mogen in samenspraak met de organiserende club 
worden gehouden na de officiële categorieën. Men moet wel binnen de algemene 
spelregels van de toestellen blijven. Bij onenigheid is enkel de keurder gemachtigd. 
Deze extra spelen komen evenwel niet in aanmerking ter bepaling van de 
dagwinnaar of enigerlei klassement. 

 
§ 2. De werkvolgorde en tegenstanders worden bepaald zoals in de looplijst. 

Naargelang de mogelijkheden, t.t.z. tijd, wedstrijdterreinen, enz. mag de keurder 
vrij extra rondes inlassen.  

 
§ 3. Voor de extra spelen zal de keurdersraad reglementen opstellen voor wat betreft 

de spelvorm en - manier, en hiervan een aparte reglementenuitgave verzorgen. 
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Artikel 5. Inschrijvingen en andere schikkingen. 
 
§ 1. Alle klachten betreffende de opstelling der parcours moeten door de 

wedstrijdcommissarissen aan de keurder worden bekendgemaakt voor de verken-
ningsronde zodat eventuele onvolkomenheden kunnen hersteld worden. Bij het 
niet tot overeenstemming komen kan men schriftelijk klacht neerleggen bij het 
secretariaat van de raad van bestuur en dit binnen de 8 (acht) dagen. 

 
§ 2. Het inschrijvingsgeld per wedstrijddag moet ten laatste voor de wedstrijd-

vergadering betaald zijn. Elkeen die inschrijft voor een wedstrijd is verplicht dit 
inschrijvingsgeld te betalen, ongeacht of hij/ zij aan de wedstrijd kan deelnemen of 
niet, loopse teven met attest van dierenarts uitgezonderd. Hierdoor echter heeft hij/ 
zij recht op de uitgereikte prijzen voor de laatste deelnemer. Het bedrag wordt jaar-
lijks bepaald door de algemene vergadering. 

 
§ 3. Elke club die organisator is van een wedstrijd dient vanaf 14 dagen voor de 

wedstrijd haar terreinen en toestellen ter beschikking te stellen van ingeschreve-
nen voor haar wedstrijd. Tijdstip mag na telefonische afspraak bepaald worden 
door de organiserende club. Zij dient dit evenwel te vermelden op haar 
wedstrijdaankondiging. 

 
§ 4. Werkbeurten kunnen niet onderling of binnen combinaties worden omgewisseld. 

Indien dit toch zou gebeuren worden alle betrokken combinaties disciplinair 
gediskwalificeerd. 

 
§ 5. De inrichtende club voorziet voor de wedstrijddag in een prijs voor de eerste com-

binatie en ploeg. Enkel de andere combinaties krijgen een aandenken of prijs. 
 

§ 6. Video- of fotomateriaal kan niet worden gebruikt om wedstrijd geschillen op te 
lossen of als bewijsmateriaal. 

 
§ 7. De keurders moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om gebeurde fouten niet 

meer te laten voorkomen. Bij het optreden van administratieve fouten in de 
resultaten moeten deze fouten, indien mogelijk, worden rechtgezet door de V.F.H. 
vzw. De behaalde plaats op een wedstrijddag, uitgezonderd het kampioenschap, 
blijft evenwel behouden. 

 
TITEL 2.  WEDSTRIJDPERSONEEL EN HUN BEVOEGDHEDEN. 
 
Artikel 1.  Wedstrijdpersoneel. 
 
§ 1. Wanneer een club wegens organisatorische redenen over te weinig 

wedstrijdpersoneel beschikt, dient dit ten minste 3 weken voor de wedstrijddatum 
met het secretariaat agility schriftelijk medegedeeld te worden. 
 

§ 2. De inrichtende club wordt verzocht een bouwploeg te hebben 
De bouwploeg staat in voor het opstellen van het parcours op aanwijzingen van de 
ringmeester. Zij bestaat uit minimaal 3 leden (Deelnemers aan die wedstrijddag 
worden hiervoor op het terrein toegelaten) van de organiserende club en zijn 
vertrouwd met de gebruikte toestellen. 2 van hen blijven op het terrein om 
eventuele herstellingen uit te voeren, omgevallen delen weer recht te zetten of als 
ringhulpen. 
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§ 3. De ringmeester ontvangt van de keurder de tekeningen der te bouwen parcours en 
zorgt er samen met de bouwploeg voor dat het parcours op een correcte wijze 
worden opgebouwd. Hij kan als ringmeester geen enkele beslissing nemen, deze 
blijven onder alle omstandigheden de taak van de keurder. De ringmeester staat 
in voor het contact tussen secretariaat, tijdswaarnemer en keurder. 

 
§ 4. De tijdswaarnemer staat in voor het opnemen van de tijden die bij de desbetref-

fende wedstrijdcategorieën en/ of klassen moeten worden opgenomen. Indien er 
elektronische tijdsregistratie is zal hij simultaan de tijden met de hand controleren. 
De elektronische tijd is doorslaggevend. De uiteindelijke beslissingen blijven de 
verantwoordelijkheid van de keurder. Uitzonderlijk (bij acuut personeelsgebrek) 
mag de keurder zijn taak overnemen. 

 
§ 5. De keurder heeft de algehele leiding, binnen de bepalingen van de reglementen, 

voor wat betreft de beoordeling der deelnemers, het opstellen van de parcours, het 
leiden der wedstrijdvergadering, het weigeren van deelnemers binnen de 
reglementen. Het diskwalificeren van deelnemers, het diskwalificeren van deelne-
mers met sanctie en de goedkeuring der toestellen. De keurder mag, duidelijk te 
oude, zieke of verzwakte dieren weigeren tot deelname aan een wedstrijd. Tegen 
deze beslissingen is enkel verhaal mogelijk via de raad van bestuur. 
 

§ 6. Rol van commissierissen is om het terrein te keuren op veiligheid. Hierover is een 
reglement gehand tekent door de commissarissen op 2015-08-02 

 
§ 7. Er zal voor gezorgd worden dat alle personen, die een officiële wedstrijd functie 

bekleden, voorzien worden van eten en drinken op die wedstrijddag. 
 

Artikel 2.  Deelnemers. 
 
§ 1. Combinatie. 

Dit is een hond en een geleider (+ 1 vervanger) die samen als combinatie staan 
vermeld in hun wedstrijdboekje. Meerdere honden kunnen samen met een 
geleider (of vervanger) een combinatie vormen. Meerdere geleiders (of 
vervangers) kunnen echter niet samen met een hond verschillende combinaties 
vormen. Een combinatie die in een bepaalde samenstelling aan een wedstrijddag 
begint moet deze wedstrijddag in dezelfde samenstelling afwerken, tenzij voor 
aanvang van de wedstrijd aan het wedstrijdsecretariaat werd gemeld dat de 
vervanger overneemt. Elke combinatie moet ten alle tijden een gezondheidsboekje 
kunnen voorleggen. 
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Artikel 3. Klassen. 
 
§ 1. De mini beginners klasse. 

Is toegankelijk voor alle combinaties, houder van een V.F.H. agility werkboekje, en 
waar de hond ouder is dan 12 maand, en dit op de dag van de wedstrijd. In deze 
klasse worden alle max. hoogtematen vastgelegd op 30 cm en vertematen herleid 
tot maximaal 50 cm. 
 

§ 2. De maxi beginners klasse. 
Is toegankelijk voor alle combinaties, houder van een V.F.H. agility werkboekje, en 
waar de hond ouder is dan 12 maand, en dit op de dag van de wedstrijd. In deze 
klasse worden alle max. hoogtematen vastgelegd op 40 cm en vertematen herleid 
tot maximaal 75 cm. 

 
§ 3. De mini gevorderden klasse. 

Is toegankelijk voor alle combinaties, houder van een V.F.H. agility werkboekje, 
waar de hond ouder is dan 12 maand op de dag van de wedstrijd en voor honden 
die een schofthoogte hebben van minder dan of gelijk aan 40 cm. Hiervoor worden 
alle maximum vertematen herleid tot 50 cm en alle max. hoogtematen op 30 cm. 
vastgelegd. 

 
§ 4. De midi gevorderden klasse 

Is toegankelijk voor alle combinaties, houder van een V.F.H. agility werkboekje, 
waar de hond ouder is dan 12 maand op de dag van de wedstrijd en voor honden 
die een schofthoogte hebben van meer dan of gelijk aan 40 cm en minder dan of 
gelijk aan 50 cm. Hiervoor worden alle maximum vertematen uit herleid tot 75 cm 
en alle max. hoogtematen op 40 cm. vastgelegd.  
 

§ 5. De maxi gevorderden klasse. 
Is toegankelijk voor alle combinaties, houder van een V.F.H. agility werkboekje, 
waar de hond ouder is dan 12 maand op de dag van de wedstrijd en een 
schofthoogte heeft groter dan of gelijk aan 50 cm. De regels van maxi-open klasse 
zijn hier van toepassing maar alle maximum vertematen worden herleid tot 120 cm 
en alle max. hoogtematen tot 50 cm.  

 
§ 6. De veteranenklasse. 

Is toegankelijk voor alle combinaties, houder van een V.F.H. agility werkboekje, 
waar de hond ouder is dan 7 jaar op de dag van de wedstrijd. Hiervoor worden alle 
maximum vertematen uit de gevorderden klasse herleid tot 75 cm en alle max. 
hoogtematen op 40 cm. vastgelegd. Indien er mini gevorderden aanwezig zijn, 
worden alle maximum vertematen uit de gevorderden klassen herleid tot 50 cm en 
alle max. hoogtematen op 30 cm. vastgelegd. De A-schutting mag niet worden 
genomen op straffe van diskwalificatie. 
 

TITEL 3.  VERGADERINGEN. 
 
Artikel 1.  Sportkoepelvergadering agility. 
 
§ 1. Iedere aangesloten club of vereniging wordt schriftelijk uitgenodigd op minimaal 10 

dagen op voorhand. Een duidelijke dagorde en te stemmen punten zijn bijgevoegd. 
Indien andere personen dan de officieel doorgegeven commissarissen een club 
vertegenwoordigen dienen zij te beschikken over een volmacht, uitgegeven en 
ondertekend door de verantwoordelijken van hun club. 



 Versie 2016 pagina 8 

§ 2. Enkel de officiële commissarissen of de gevolmachtigden hebben, buiten de raad 
van bestuur, en de keurdersraad spreekrecht. Indien de sportkoepel of de raad van 
bestuur het wenselijk acht om speciale gasten uit te nodigen ter aanhoring e.d. 
mogen deze aanwezig zijn, zonder stemrecht. 

 
§ 3. Leden van clubs welke een volledige schorsing hebben opgelopen kunnen 

gedurende deze sanctie hun taak als vertegenwoordiger van hun club niet uitoe-
fenen. 

 
§ 4. Het bestuur of de raad van bestuur, is gemachtigd personen die, onrechtmatig op 

een vergadering aanwezig zijn, of het goede verloop der vergadering moedwillig 
storen, te gebieden deze te verlaten. 

 
§ 5. Punten die dienen op de dagorde te worden geplaatst moeten op tijd binnen zijn 

op het secretariaat van het bestuur zodat ze eerst op een vergadering van deze 
raad gestemd en /of besproken kunnen worden of keurdersadvies kan gevraagd 
worden. Alle aanvragen tot wijziging van een wedstrijdreglement dienen schriftelijk 
en duidelijk omschreven op het secretariaat van agility te zijn toegekomen voor 31 
januari van het eerstvolgende sportseizoen om eventueel van kracht te zijn in het 
volgende wedstrijdseizoen. De voorstellen, aanvaard binnen het bestuur, zullen 
worden voorgesteld aan de clubs door middel van een rondschrijven en ten 
vroegste 1 maand later ter stemming worden voorgelegd op de 
sportkoepelvergadering. 

 
§ 6. De plaats van de sportkoepelvergadering is steeds een lokaal van een aangesloten 

club 
 
§ 7. Elkeen die een club vertegenwoordigd op de commissievergaderingen dient op de 

hoogte te zijn van de aard en natuur der agendapunten. Indien het blijkt dat dit niet 
zo is en de vertegenwoordiger duidelijk de vergadering door zijn niet kennis der 
materie de vergadering stoort kan het bestuur of de raad van bestuur deze persoon 
op de volgende vergaderingen weigeren. 

 
 
TITEL 4.  WEDSTRIJDPUNTEN TOEKENNING. 
 
Artikel 1.  Bepalingen bij onregelmatigheden. 
 
§ 1. Een hindernis waarvan delen zijn afgesprongen en die nog niet hersteld zijn op het 

moment dat de spelende combinatie ze moet overschrijden kan geen onderwerp 
uitmaken van welke sanctie ook. De hond moet deze hindernis overschrijden! 
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Artikel 2. Bepaling werkbeurten en tegenstanders. 
 
§ 1. De werkbeurten worden bepaald door lottrekking, gehouden op maximaal 21 

dagen voor aanvang van de wedstrijd. Looplijsten worden 2 weken voor wedstrijd 
gepubliceerd op de website van V.F.H. vzw en per mail doorgestuurd naar alle 
secretarissen van de aangesloten clubs. 

 
TITEL 5. KEURDERS. 
 
Artikel 1. Keurdersraad. 
 
§ 1. De keurdersraad vergaderd over punten die rechtstreeks of onrechtstreeks 

verband houden met wedstrijden. Alle aanvragen ter wijzigingen van wedstrijd 
reglementen dienen ook onderling bij hen te worden gestemd, ter voorbereiding 
van haar advies, voor het voorstel op de sportkoepelvergadering mag komen. 
Zodoende kan een afgevaardigde de stem der keurders op die vergadering 
toelichten. 

 
§ 2. Stagedoende keurders komen niet in aanmerking als stemgerechtigde keurders. 

 
§ 3. De keurders zullen een reglement volgen waarin de volgende zaken worden 

gereglementeerd: 
Hoe licenties kunnen worden verleend aan kandidaat-keurders. 
Toelaten tot keuren van een keurder per wedstrijd. 
Sancties. 
Proeven af te leggen ter verwerving van een brevet. 
 

§ 4. Elke club die aangesloten is bij de discipline agility moet onder haar leden het keur-
dersschap promoten.  

 
§ 5. Elke keurder is verplicht zijn / haar voorstellen die op de sportkoepelvergadering 

moeten worden besproken eerst voor te leggen aan de sportkoepel agility. 
 

§ 6. Ten alle tijden zullen keurders de gestemde onderwerpen in de sportkoepel agility 
verdedigen en toelichten. Ook al is dit tegen hun persoonlijke mening. Het niet 
naleven van deze paragraaf zal een verplichte aanvraag tot schorsing met zich 
meebrengen. 

 
DEEL 2.  SANCTIES. 
 
TITEL 1.  SANCTIES COMBINATIES OF PLOEGEN. 
 
Artikel 1.  Algemeen. 
 
§ 1. Alle wedstrijdsancties worden bepaald door de raad van bestuur in overeen-

stemming met de reglementen en dit na advies of op aanvraag van de keurders. 
 
§ 2. De raad van bestuur zal een sanctie ten laatste 14 dagen na uitspraak aan de 

belanghebbende club en/ of lid meedelen. 
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§ 3. Enkel spelende liefhebbers, aangesloten clubs of keurders kunnen een klacht 
indienen bij het bestuur. Deze zal de klacht verwerpen of behandelen na stemming 
in haar raad. Enkel spelende liefhebbers of aangesloten clubs kunnen bij niet 
akkoordverklaring een aanhoorvergadering aanvragen bij de raad van bestuur. 

 
§ 4. Een combinatie kan als dusdanig gesanctioneerd worden indien zijn ploeg is 

gesanctioneerd of omgekeerd. 
 

§ 5. Schorsingen gaan in op de dag, volgend op de dag van bekendmaking van de 
sanctie door het bestuur. 

 
§ 6. Geschorste wedstrijden worden als niet bestaand beschouwd. Voor de aanwezige 

spelers telt een geschorste wedstrijd mee voor de supercup. 
 
Artikel 2.  Sanctie maatstaven voor combinaties. 
 
§ 1. Een combinatie kan levenslang worden geschorst. 
 
§ 2. Een combinatie kan effectief of voorwaardelijk in periodes van 1 seizoen worden 

geschorst door de raad van bestuur. 
 

§ 3. Een combinatie kan effectief of voorwaardelijk per wedstrijddag worden geschorst. 
Het schorsen per wedstrijddag houdt in dat die combinatie moet inschrijven voor 
die wedstrijd als "geschorst", zijn startgeld dient te betalen voor die wedstrijddag 
doch niet aan deze mag deelnemen. Het startgeld dient door de organiserende 
club te worden overgemaakt aan de V.F.H. vzw. Enkel dan wordt deze wed-
strijddag als geschorst aanvaard. 

 
§ 4. Een combinatie kan als schorsing reeds behaalde punten in dat seizoen of zijn 

brevet verliezen. 
 

§ 5. Hond en/ of geleider kunnen met deze sancties afzonderlijk bestraft worden. Een 
combinatie waarvan een lid een sanctie oploopt kan geen aanvaardbare combina-
tie meer vormen gedurende de sanctieperiode zolang de gesanctioneerde partij 
deel uitmaakt van een combinatie. 

 
DEEL 3. EXTRA KLASSEMENTEN, PROEVEN EN WEDSTRIJDEN. 
 
TITEL 1.  SUPERCUP. 
 
Artikel 1.  Algemeen. 
 
§ 1. De beste van de mini en maxi beginners, mini, midi en maxi gevorderden, en 

veteranen, berekend op een seizoen, met de punten van de daguitslag krijgt van 
de raad van bestuur een prijs. 

 
§ 2. Deze prijs zal vóór het begin van het volgende sportseizoen uitgereikt worden door 

de raad van bestuur V.F.H. vzw. 
 

§ 3. De beste resultaten per combinatie, van de helft van de wedstrijden plus één, 
afgerond op een geheel getal naar boven, worden in aanmerking genomen. 

 
Artikel 2.    Rekenwijze. 
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§ 1. Het resultaat per wedstrijd, min de punten van de winnaar vormt het behaalde 
resultaat. 

 
§ 2. Het aldus bekomen resultaat van de helft van de wedstrijden wordt opgeteld. Deze 

van mini en maxi beginners, mini, midi en maxi gevorderden, en veteranen met het 
kleinste totaal is winnaar van de supercup in zijn klasse. 

 
§ 3. Bij gelijkheid der punten is diegene met het minste aantal strafpunten of hierna 

deze met de kleinste effectieve tijd, berekend over het in aanmerking gebrachte 
vaste parcours resultaat, de winnaar. 

 
TITEL 2.  KAMPIOENSCHAP, SPORTDAG. 
 
Artikel 1.  Deelnemers en organisatie. 
 
§ 1. Elke combinatie moet een V.F.H.vzw agility wedstrijdboekje kunnen voorleggen. 

Enkel combinaties die voorkomen in de uitslag van de supercup en dus de helft 
van de wedsstrijd plus één, kunnen in de uitslag staan. 
 

§ 2. Enkel de volgende categorieën kunnen aan bod komen op het kampioenschap 
voor combinaties: Vast parcours en jumping. 

 
§ 3. De datum waarop het kampioenschap wordt georganiseerd valt steeds samen met 

de sportdag. Jaarlijks vindt dit plaats op de tweede zondag van oktober 
 
§ 4. Aanvangsuur zal door de keurders bepaald worden in overeenstemming met het 

aantal deelnemers en het advies van het bestuur. Elke combinatie en ploeg moet 
ingeschreven hebben 21 dagen voor de datum van het kampioenschap op het 
secretariaat van het bestuur. Deze laatste zal de clubs ten laatste verwittigen 14 
dagen voor het kampioenschap welke van haar ingeschreven combinaties en/ of 
ploegen kan deelnemen.  

 
§ 5. De keurders zullen gezamenlijk het parcours opstellen met de beschikbare 

toestellen. 
 
Artikel 2.  Praktische regels. 
 
§ 1. Alle deelnemende combinaties moeten op de wedstrijdvergadering aanwezig zijn. 

Bekers zijn ten laste van de V.F.H. vzw. Enkel de eerste in het totaal der punten 
van elke gespeelde klasse ontvangt een aandenken met vermelding V.F.H.-
kampioen agility (jaar) (klasse). De anderen ontvangen een aandenken.  

 
§ 2. Het kampioenschap moet op 1 dag worden gespeeld. De winnaar wordt bij gelijk-

spel aangeduid door barrages vast parcours, opgesteld door de keurder en enkel 
gespeeld door diegenen met gelijke punten. De keurders zullen hiermee rekening 
houden bij het opstellen van het programma. 


