Pogoji tekmovanj v agilityju za leto 2014
(sprejeti na delnem zboru sodnikov za agility dne 21.11.2013)
Veljajo od 1.1.2014

Za tekmovanja v agilityju se v Sloveniji v celoti uporabljajo določila Pravilnika FCI za
agility in sklepi delnega zbora sodnikov za agility.
Pogoji za sodelovanje na tekmovanjih
Na tekmovanjih v agilityju v Sloveniji lahko do konca leta 2014 sodelujejo vodniki s psi
vseh pasem z rodovnikom, ki ga priznava FCI, in so v nivoju A1/J1 starejši od 15 mesecev.
Vseh uradnih tekmovanj, razen kvalifikacij za svetovno prvenstvo v agilityju, se lahko
udeležujejo tudi psi brez rodovnika.
Vodnik mora biti član kluba, društva, ki je včlanjeno v KZS oziroma nacionalno
organizacijo, članico FCI.
S prijavami na tekme se zaključi v ponedeljek pred tekmo ob 21,00 uri, po tem dnevu se
praviloma ni več možno prijaviti na tekmo. Odjave se sprejemajo do srede pred tekmo. Velja
zabeležen sistemski čas.
Pričakuje se, da se tekmovalci primerno športno obnašajo. Kakršnokoli fizično nasilje nad
psom ali nekorektno obnašanje do uradnih oseb se kaznuje s takojšno diskvalifikacijo
vodnika in prijavo disciplinskim organom KZS. Razlog diskvalifikacije sodnik vpiše v
delovno knjižico vodnika.
Kategorije in nivoji tekmovanj
Na vseh uradnih tekmovanjih v Sloveniji se tekmuje v treh velikostnih kategorijah:
S (small): za pse s plečno višino manjšo od 35 cm;
M (medium): za pse s plečno višino 35 cm ali več, vendar manj kot 43 cm;
L (large): za pse s plečno višino 43 cm ali več.
Pes lahko nastopa samo v eni kategoriji. Plečne višine psov v kategorijah S in M, ki
tekmujejo prvič, izmeri in vpiše v obrazec »Seznam izmerjenih psov« ter v delovno knjižico
uradujoči sodnik in obrazec priloži sodniškemu poročilu.
Tekmovalec mora pred prvim nastopom sam poskrbeti za merjenje psa pri uradujočem
sodniku na prireditvi. Sodnik psa izmeri in podatke o njegovi plečni višini (za S in M) in
kategoriji v kateri nastopa vpiše v delovno knjižico na strani, kjer se nahajajo podatki o psu.
Sočasno v ustrezen obrazec izpolni podatke o izmerjenih psih. Psi pri katerih je meritev 1 cm
nad ali pod 35 cm v small in 1cm pod ali nad 43 cm v kategoriji medium morajo biti
kontrolno izmerjeni še od enega sodnika kar mora biti razvidno iz seznama izmerjenih psov.
Na vseh uradnih tekmovanjih v Sloveniji se tekmuje v treh zahtevnostnih nivojih: A1/J1,
A2/J2 in A3/J3, po želji organizatorja pa tudi v nivoju veterani AV/JV.
Prehodi iz nižjih v višje nivoje
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Za prehod iz nivoja A1/J1 v A2/J2 mora pes trikrat doseči odlično oceno s čistim tekom
(brez kazenskih točk) pri dveh različnih sodnikih na tekmovanjih v nivoju A1/J1 v razredu
agility. Poleg tega mora pes obvezno dopolniti starost 18 mesecev. V delovno knjižico se
vedno vpiše ocena teka v agilityju, ki šteje kot pogoj za prehod v višji nivo. Vpis nivoja v
delovno knjižico potrdi slovenski sodnik za agility.
V nivo A3/J3 se uvrstijo psi, ki so se na tekmovanjih v nivoju A2/J2 trikrat uvrstili brez
napak oziroma kazenskih točk med tri najbolje uvrščene pse. Tudi za prehod iz nivoja A2/J2
v A3/J3 šteje kot pogoj samo tek v agilityju.
Tekmovalec mora zaradi ažuriranja baze podatkov sporočiti komisiji za agility na
elektronski naslov (agility.komisija@gmail.com) spremembo nivoja. Sporočilo mora
vsebovati številko delovne knjižice, datum prestopa, ter kateri sodnik je potrdil
prestop.
Pogoji za prehod morajo biti vpisani v vseh delovnih knjižicah psa.
Povratek v nižji nivo je možen, vendar samo enkrat v tekmovalni karieri psa in na podlagi
pisne prošnje, ki jo tekmovalec naslovi na komisijo za agility. Novi vodnik z izšolanim psom
začne tekmovati v nivoju katerega je pes že dosegel.
Razpisi tekmovanj
Organizatorji vseh državnih in pokalnih tekmovanj v agilityju morajo v tekmovalni sezoni
2014 obvezno razpisati tekmovanja v vseh nivojih (A1/J1, A2/J2, A3/J3). Nivo AV/JV se
odvija samo v primeru, če organizator razpiše tekmovanje. Veterani tečejo v nivoju A1/J1;
small in medium na višini 25cm, v kategoriji large pa na višini 35cm. Njihova uvrstitev ne
vpliva na uvrstitev ostalih tekmovalcev v A1/J1. Njihova uvrstitev šteje samo v konkurenci
veteranov.
Tekme se praviloma ne začenjajo pred 8.00 uro zjutraj, vendar ne kasneje kot ob 9.00 uri.
Urnik tekmovanja mora organizator sestaviti tako, da se najprej izpelje tek J1 nato A1, sledi
razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za A1/J1 (in AV/JV). Potem sledita teka A2, A3
ter še J2, J3 in na koncu razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za A2/J2 in A3/J3. V
primeru dveh parkurjev je vrstni red lahko tudi obraten, najprej A2 in A3, nato še A1 in vet.
Organizator oziroma sponzor podeli priznanja (in nagrade). Če je število tekmovalnih parov
pet ali manj, organizator lahko podeli samo nagrado za 1. mesto, če je število tekmovalnih
parov nad 5 in manj kot 10, organizator lahko podeli nagradi za 1. in 2. mesto, če pa je
število tekmovalnih parov nad 10, se podelijo nagrade prvim trem uvrščenim v kategoriji in
nivoju.
Merjenje časa in obdelava podatkov
Organizatorji morajo uporabljati elektronsko merjenje časa in računalniško obdelati podatke
o tekmi s programom Simbio. Operaterja z računalnikom, tiskalnikom in merilno napravo
zagotavlja komisija za agility. Če sta na tekmovanju postavljena dva parkurja, se za merjenje
časa v drugem parkurju uporablja elektronska merilna naprava Alge Timing ali ustrezna
druga merilna naprava.
Delovne knjižice
Vsak tekmovalni par vodnik–pes za udeležbo na uradnih tekmovanjih potrebuje delovno
knjižico za agility, v katero se vpisujejo podatki o vodniku in psu, tekmovanja in doseženi
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rezultati. Delovne knjižice izdaja komisija za agility KZS na podlagi pisne zahteve na
predpisanem on line obrazcu, ki je na voljo na spletni strani komisije: http://www.agilityslo.com/online-vloga-dk.
Pravilno in popolno izpolnjen obrazec je treba poslati najkasneje 30 dni pred prvim
nastopom na tekmovanju. Za vse rodovniške pse je treba obvezno poslati na elektronski
naslov komisije za agility (agility.komisija@gmail.com) tudi skenirani rodovnik.
Za izdajo dvojnika-duplikata delovne knjižice, ki je nadomestilo polne ali izgubljene delovne
knjižice je treba na komisijo za agility on-line poslati izpolnjen obrazec. Priloži se
fotokopija/skenirana prva stran stare delovne knjižice, kjer so vidni potrjeni prestopi psa.
Cena delovne knjižice je 24,40 EUR (z ddv) + poštnina in je v celoti prihodek komisije za
agility. Cena duplikata je 12,20 EUR (z ddv) + poštnina. Kot duplikat velja tudi vsaka druga
knjižica istega psa, tudi če z njim teče drugi vodnik. Delovne knjižice se pošiljajo po pošti,
po povzetju.
Vpis v delovne knjižice
V delovno knjižico morajo organizatorji nalepiti nalepke z rezultati katere natisne operater
na računalniku na tekmah. V kolikor je tekmovalec diskvalificiran v obeh tekih se v knjižico
nalepk ne lepi.
Cenik
Vse cene in pristojbine se obračunavajo po veljavnem ceniku KZS. Startnino na tekmovanjih
določi organizator tekmovanja. V letu 2014 praviloma ne sme presegati 15 €, za drugega (in
vsakega naslednjega) psa pa 11 €. Pristojbina po psu, ki jo komisiji za agility KZS plača
organizator (obračuna se po številu psov dejansko udeleženih na tekmovanju na podlagi
uradnega poročila) je 6,60€ (vključen ddv).
Dnevna uporabnina za merilno napravo in računalniški program znaša 71,16 € (z ddv).
Licenca za sojenje v Sloveniji
Sodnik, ki ni sodil v eni tekmovalni sezoni, mora opraviti dve strokovni izpopolnjevanji na
tekmah pri aktivnih sodnikih, ki so sodili tekme v pretekli sezoni.
Sodniška poročila
Sodniška poročila morajo biti napisana v skladu z PSD in dostavljena na naslov elektronski
predsednika komisije, pisarni KZS (skupaj s potnim nalogom) in organizatorju tekme,
najkasneje v roku sedem dni po končani tekmi.
Točkovanje
Na uradnih tekmovanjih za določanje posamičnih uvrstitev šteje seštevek rezultata teka v
agilityju in teka v jumpingu (seštevek kazenskih točk in časa) in velja naslednja lestvica
točkovanja:
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Državna reprezentanca
Za kvalifikacije v državno reprezentanco za nastop na svetovnem prvenstvu 2014 v
Luksemburgu štejejo izključno uvrstitve v nivoju A3/J3 na tekmah: (KD Nova Gorica, KD
Ptuj, KD Slovenska Bistrica, KD Maribor, KD Ljubljana in KD Agility Ilirija .)
Pri seštevku točk se ne upoštevajo uvrstitve nerodovniških psov in tujih tekmovalcev.
Standardni čas za kvalifikacije je + 10% časa najhitrejšega psa, ki tekmuje za kvalifikacije.
Za uvrstitev v državno reprezentanco štejejo 4 (štirje) boljši dnevni rezultati. V
reprezentanco se uvrstijo prvi trije tekmovalci iz kategorij L, M, S za individualne nastope in
še tekmovalec, ki je dosegel četrto mesto iz kategorije L, M, S, ki se uvrsti v reprezentanco
za ekipni tek. Uvrstitev tekmovalcev iz vseh kategorij v državno reprezentanco je dokončna,
ko jo potrdi komisija. Odločitev komisije je dokončna in zoper njo ni pritožbe. V primeru, da
kandidat, ki je dosegel pogoje za uvrstitev odstopi od sodelovanja v reprezentanci, njegovo
mesto zasede naslednji najvišje uvrščeni tekmovalec po osvojenih točkah v kvalifikacijah.
European open in EOJ
V kvalifikacijah za EO 2014 tekmujejo praviloma le tekmovalci, ki nastopajo v kategoriji A3
na tekmah v organizaciji ( KD Zagorje ob Savi, KD Nova Gorica, KD Ptuj, KD Maribor, KD
Slovenska Bistrica, KD Ljubljana). V primeru, da ostanejo prosta mesta v posameznem
nivoju, se le ta zapolnijo po enakem sistemu s tekmovalci iz nivoja A2.
Točkujejo se posamezni teki in sicer na vnaprej določenih uradnih tekmovanjih, pod
okriljem komisije za agility. Skupni rezultat tekmovalnega para tvori od skupno 12-ih tekov,
seštevek štirih najboljših tekov v agilityju in štirih najboljših tekov v jumpingu.
Tekmovalci za EOJ morajo poleg ostalih pogojev izpolniti prijavnico za nastop na EOJ in
odteči vsaj eno tekmo na kvalifikacijskih tekmah v sezoni.
Posamezni teki se točkujejo po naslednji lestvici:
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Državno prvenstvo Slovenije v agilityju 2014
Za končno uvrstitev v državnem prvenstvu Slovenije v agilityju 2013 šteje seštevek največ
pet (5.) boljših rezultatov od osmih (8.) tekem. V skupni seštevek štejejo samo uvrstitve
slovenskih tekmovalcev.
Pokal Slovenije v agilityju 2014
Za končno uvrstitev v Pokalu Slovenije 2014 šteje seštevek največ štirih (4) boljših
rezultatov vseh sodelujočih tekmovalcev (domačih in tujih) od skupno šestih (6) tekem.
Zimski pokal v agilityju 2013/2014
Za končno uvrstitev v tekmovanju za Zimski pokal v agilityju 2013/2014 šteje seštevek vseh
rezultatov vseh sodelujočih tekmovalcev (domačih in tujih). Za tekmovanje v Zimskem
pokalu 2013/2014 v celoti veljajo pogoji, ki veljajo v letu 2014.
Turnir štirih
Za končno uvrstitev v pokal večdnevnih tekem se šteje seštevek vseh rezultatov z tekem v
ŠKD Ajdovščina in KD Duplica.
Razglasitev končnih uvrstitev
V državnem prvenstvu in v pokalnih tekmovanjih se končne posamične uvrstitve razglasijo v
vseh nivojih in kategorijah. Prvouvrščenim skupne uvrstitve v nivoju A3/J3 pripada naslov
državni oziroma pokalni prvak za tekoče leto. Skupnim zmagovalcem ostalih nivojev se
podeli naslov državni oziroma pokalni zmagovalec v nivojih A2/J2 in A1/J1.
Če zbere enako skupno število točk več tekmovalcev, se višje uvrsti tekmovalec z boljšimi
uvrstitvami na tekih v agilityju. Če se po tem točkovanju ne more določiti mesta tekmovalcu,
se upošteva kriterij z manj kazenskimi točkami. Če tudi to merilo ne da končne uvrstitve, se
upoštevajo še najhitrejši rezultati v jumpingu. Če tudi po tem merilu ni možno določiti
uvrstitve, se mesto uvrstitve deli med tekmovalce, ki imajo enake rezultate.
Zlatko Gorjan,
predsednik Komisije za agility KZS
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