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Algemeen 
 
Het maximaal aantal deelnemers wordt vastgesteld door de organiserende vereniging. 
Per 5 deelnemers zal er 1 beker ter beschikking zijn met maximaal 3 bij 15 deelnemers 
of meer per klasse voor ieder onderdeel. 
 
Een hond moet min 18 maanden oud zijn voor deelname aan een wedstrijd. 
Toestellen worden voor de wedstrijd gekeurd door ARL, indien nodig zullen 
vervangende toestellen geregeld moeten worden. 
Eventueel kan ARL hiermee ondersteunen. 

Bij een diskwalificatie mag de deelnemer het parcours uitlopen binnen SPT    
(standaard parcours tijd). 

De spronghoogte wordt bepaald door de schofthoogte van de hond.  
Afhankelijk van de schofthoogte van de hond wordt hij ingedeeld in de Large,    
Medium of Small.  

-    Honden < 35 cm worden ingedeeld bij de Small. 

-    Honden tussen 35 cm en 43 cm worden ingedeeld bij Medium 

-    Honden > 43 cm worden in gedeeld bij Large 

 

Reglement 

Wedstrijden onder auspiciën van het ARL worden gehouden volgens ARL-reglement. 

Voor meer info zie: http://www.agilityregiolimburg.nl/41269315 

 

 

 

 



 
 
Secretariaat  open 08.00 uur. 
 
Verkennen  parcours om 08.45 uur 
 
Begin   van de wedstrijd 09.00 uur 
 
Verkennen duur ongeveer 10 minuten op aanwijzing van de ringmeester 
    
 
Volgorde:  Klasse A large medium small 
 Klasse B small medium large 
 Veteranen large medium small 
 Klasse C small medium large 
 
Onderdelen:   Spel  
   Vast Parcours 
   Jumping 
 
 
 
 
 
 
 
De organisatie is altijd gerechtigd om wijzigingen door te voeren. 
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, bepaald de organisatie en is 
de uitspraak bindend. 
  
 
 
 
 
 

Dank aan alle sponsoren, 
Vrijwilligers en deelnemers 

om van deze dag een geslaagde te maken. 
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Dank aan alle sponsoren, 
Vrijwilligers en deelnemers 

om van deze dag een geslaagde te maken. 

“Voor de goede orde willen wij u nog op het volgende wijzen: 

Wees op tijd aan de start met je hond ! Lukt dit niet, bespreek dit vooraf met de 
ringmeester zodat deze hier rekening mee kan houden. Te laat zonder te melden 
betekend een disk voor die ronde. 

Geen speeltjes in de ring. Wil je toch met een speeltje lopen, laat dit vooraf duidelijk 
zien aan de keurmeester. Je loopt deze ronde dan buiten mededingen. 

Geen hondensnoepjes in de ring. Dus ook niet voor de start om je hond te laten 
liggen etc. Snoepjes in de ring betekend Disk voor die ronde. Buiten het feit dat je 
de honden die na jouw komen afleid door de geur van het lekkertje. 
We willen allemaal gelijke kansen hebben ! 

Deze regels mogen duidelijk zijn en gelden voor iedereen. 
Voor de rest van de regels verwijzen wij jullie graag naar het reglement die op de 
site van het ARL staan. Bij vragen kun je altijd ter plekke vragen bij een medewer-
ker van de wedstrijd. “

We wensen iedereen een hele sportieve wedstrijd toe
en moge de beste winnen !!

Secretariaat open:  vanaf 8.00 uur

Verkennen parcours: 8.45 uur

Begin wedstrijd: 9.00 uur

Onderdelen: Spel   |   Vast Parcours  |  Jumping

Volgorde: Graad 1 large medium small
 Graad 2 small medium large
 Veteranen large medium small
 Graad 3 small medium large



Aanvullende regels        
     
-   Aanwijzingen van parkeerhulpen dienen opgevolgd te worden. 
 
-   Op het terras én in de kantine van de manège “Klipper” is het niet 
    toegestaan om zelf meegebrachte dranken en/ of etenswaren te nuttigen. 
 
-   Honden niet aan de afrastering vastleggen! 
 
-   Ben voorzichtig met glaswerk op het terrein. 
    Denk aan de gevaren voor onze honden!! 
 
-   Terrein na afloop opgeruimd achterlaten 
 
-   Spoorweg voorlangs de manege mag niet betreden worden. 
     Akkerland en weide rondom de manege is geen uitlaatgebied.  
 
 
 

 

Dierenartspraktijken 
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