
Zkušební �ád AGILITY �eské republiky  
 

1. Preambule 

Agility je výchovná i zábavná �innost psovoda se psem (oba tvo�í jeden tým). Podle nárok� 
na výkon lze agility provozovat jako rekrea�ní hru i jako vrcholový sport. Je ur�eno pro psy 
všech plemen a psovody všech v�kových kategorií. Pes bez vodítka a obojku p�ekonává na 
povel psovoda r�zné p�ekážky se zvláštním d�razem na úzký a p�átelský kontakt se 
psovodem a radost z pohybu. Ze strany psovoda vyžaduje agility rychlé reakce, promyšlené 
vedení psa i sportovní výkon p�i b�hu se psem. Psu a psovodu by agility m�lo p�inášet radost 
a prohlubovat jejich partnerský vztah. Pro provozování agility jsou závazné podmínky dané 
tímto �ádem agility �R. 
2. Úvod 

Agility p�edpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a psovodem. Oba spolu tvo�í 
jeden tým. O vít�zi závod� agility rozhoduje pouze spole�ný sportovní výkon týmu psa a 
psovoda bez rozdílu. 
3. Velikostní kategorie 

Závody agility probíhají ve t�ech velikostních kategoriích rozd�lených podle kohoutkové 
výšky psa: 

 

SMALL - S (malý)  do 34,99 cm 
MEDIUM - M (st�ední) od 35 cm do 42,99 cm 
LARGE - L (velký) od 43 cm  

 
 

4. Parkur 
4.1. Všeobecn� 

Parkur je ohrani�ený prostor, ve kterém jsou umíst�ny p�ekážky. Je budován podle pokyn� 
rozhod�ího. Druhy a rozm�ry p�ekážek musí odpovídat tomuto �ádu agility �R. 
Charakteristika parkuru je dána druhem použitých p�ekážek a jejich po�adím. Pes musí 
p�ekážky absolvovat v pevn� stanoveném po�adí a sm�ru a v co nejkratším �ase. Plocha 
parkuru agility musí mít rozlohu nejmén� 20 × 40 metr�. Pokud jsou postaveny dv� trat�, 
doporu�uje se odd�lit je uzav�enými bariérami, nebo trat� postavit ve vzdálenosti nejmén� 10 
metr� od sebe. Na parkuru nesmí být nic, co by znamenalo jakékoli nebezpe�í pro psa nebo 
psovoda. V areálu parkuru mohou být rovn�ž p�ekážky (i p�írodního charakteru, nap�. 
stromy), které nejsou za�azeny do trat�. Tyto p�ekážky však nesmí ohrožovat bezpe�nost psa 
ani psovoda a bránit plynulému absolvování trat�. Vlastní tra� má délku od 100 do 200 metr� 
a obsahuje 12 až 20 p�ekážek (z nichž minimáln� 7 musí být skokových). Délka trat� a po�et 
p�ekážek odpovídají druhu sout�že, kategorii a výkonnosti ps�. Vzdálenost mezi p�ekážkami 
je minimáln� 5 a maximáln� 7 metr�. P�ekážky jsou ozna�eny �íslem, které ur�uje po�adí 
jejich p�ekonávání. �íslo bývá umíst�no zpravidla vlevo p�ed p�ekážkou tak, aby nep�ekáželo 



v b�hu psovi ani psovodovi a p�itom bylo od p�edchozí p�ekážky dob�e viditelné. 

4.2. Trasa 

Pr�b�h trasy je zcela ponechán fantazii rozhod�ího, musí však obsahovat alespo� dv� zm�ny 
sm�ru. Dob�e promyšlená tra� dovoluje psovi pohybovat se lehce a plynule. Cílem je, aby pes 
pod vedením psovoda našel rovnováhu mezi rychlostí provedení a bezchybným p�ekonáním 
p�ekážek. Pro každou sout�ž se m�ní pr�b�h trat� a sled p�ekážek. 

4.3. Ur�ení standardního �asu 

Standardní �as je �as doporu�ený k absolvování trat�; za jeho p�ekro�ení je tým penalizován 
trestnými body. Základem výpo�tu standardního �asu je rychlost (v metrech za sekundu) 
stanovená pro pohyb na trati. Ur�uje se s ohledem na stupe� obtížnosti, povrch, na kterém se 
b�há a náro�nost sout�že. Standardní �as vypo�teme, když p�esnou délku trat� d�líme 
ur�enou rychlostí pohybu (p�íklad: pro trasu 150 metr� a danou rychlost 2,5 metru za 
sekundu se standardní �as vypo�ítá následovn� 150 : 2,5 = 60 sekund). 

4.4. Ur�ení maximálního �asu 

Maximální �as je �as, který tým nesmí p�ekro�it. Pokud tým maximální �as p�ekro�í, je 
diskvalifikován. Maximální �as m�že být nejvýše dvojnásobek a nejmén� jeden a p�l 
násobek �asu standardního. 

4.5. Start/cíl 

Start/cíl tvo�í ty�e (nejmén� 120 cm, nesmí mít naho�e ostré hrany), které musí být umíst�ny 
mimo první/poslední p�ekážku ve vzdálenosti mén� než 1 metr od první/poslední p�ekážky. 
Ší�ka startu/cíle musí být na každé stran� nejmén� o 50 cm v�tší než je ší�ka první/poslední 
p�ekážky, aby bylo zabrán�no tomu, že pokud pes nep�ekoná p�ekážku kolmo, dosko�í mimo 
start/cíl. P�ed startem a za cílem musí být dostatek (alespo� 6 m) volného prostoru. Startem a 
cílem m�že být též první resp. poslední p�ekážka, pokud to u ní pravidla p�ipoušt�jí. 

4.6. Pr�b�h sout�že 

V prostoru parkuru není povoleno použití žádných pom�cek, hra�ek a krmení, není povoleno 
viditelné nošení výcvikových pom�cek ani jejich odkládání v prostoru parkuru. Po pokynu 
rozhod�ího, kterým je signalizováno p�ipravení a volnost trati, si psovod sám volí okamžik 
startu. Musí však vystartovat bez zbyte�ných pr�tah� nejpozd�ji do 20 sekund. �asomíra je 
spušt�na ve chvíli, kdy pes p�ekro�il startovní linii. Optické a akustické povely jsou povoleny 
na celé trati. Psovod nesmí sám p�ekonat p�ekážku. Tra� kon�í a �as je zastaven ve chvíli, 
kdy pes po p�ekonání poslední p�ekážky prob�hne cílem. Psovod se psem po dob�hnutí 
urychlen� opouští pr V den závodu je zakázán pohyb po prostoru parkuru a p�ekážkách, které 
jsou na n�m umíst�ny. Psovod bez psa si po dobu ur�enou rozhod�ím m�že projít a 
prohlédnout tra� p�ímo na parkuru. Mimo tra� musí být umíst�na alespo� jedna skoková 
p�ekážka, která je voln� k dispozici. Rozhod�í prohlédne prostor ur�ený pro parkur, 
zkontroluje p�ekážky a posoudí, zda odpovídají �ád�m. Ur�í plán trat� a p�edá ho 
organizátor�m, kte�í podle n�ho p�ekážky rozmístí. Potom parkur zkontroluje a p�em��í jeho 
délku. P�ed za�átkem každé sout�že rozhod�í seznámí její ú�astníky s p�esnými údaji o trati, 
zejména se standardním a maximálním �asem, p�ípadn� p�ipomene pravidla sout�že a kriteria 
jejího hodnocení. Na p�ání rozhod�ího m�že být sout�ž zahájena jedním psem a psovodem, 
kte�í nejsou do závodu za�azeni, a ti absolvují tra� na ukázku. Psovod se odebere na start. 



Jeho pes je v základní pozici (stojí, sedí nebo leží p�ed startovní linií). Psovod mu sejme 
vodítko, obojek a p�ípadn� další výstroj, nebo ozdoby, s výjimkou gumi�ky nebo spony 
p�idržující srst z o�í (se souhlasem rozhod�ího). Vodítko p�edá pomocníkovi u startu nebo jej 
položí na p�edem ur�ené místo u startu. V prostoru startu a cíle nesmí z�stat ležet žádné v�ci. 
Psovod se m�že postavit na libovolné místo v parkuru, které si p�edem zvolí, nesmí p�itom 
projít mezi ty�emi vymezujícími start. Po p�ekro�ení startovní linie se psovod již nesmí vrátit 
zp�t p�ed tuto linii. Psa na startu nesmí nikdo krom� psovoda p�idržet. B�hem pohybu po 
prostoru parkuru psovod nesmí držet nic v ruce, nesmí se dotknout psa, ani žádné p�ekážky. 
V ostor parkuru. Posuzování týmu probíhá po celou dobu, kdy se tým pohybuje po prostoru 
parkuru. 
5. P�ekážky 

P�ekážky nesmí být pro psa nebezpe�né a musí odpovídat popis�m a mírám daným �ádem 
agility �R, který vychází z Reglementu agility FCI. Není nutné do parkuru za�azovat všechny 
druhy p�ekážek. 

FCI a KA �R uznané p�ekážky jsou:  

• skokové p�ekážky  
• ze	, viadukt  
• st�l  
• kladina  
• šikmá st�na  
• slalom  
• pevný tunel  
• látkový tunel  
• kruh  
• skok daleký  
• houpa�ka 

 

5.1. P�ekážky skokové 
 
5.1.1. Skoková jednoduchá 

Ší�ka skokových p�ekážek je minimáln� 120 cm. Všechny jednoduché skokové p�ekážky 
musí mít ve výši dané velikostní kategorií shoditelnou la�ku. La�ka musí mít výšku nebo 
pr�m�r do 3 cm, nesmí mít ostré hrany a doporu�uje se, aby byla barevn� zvýrazn�na. 
Kovové nebo um�lohmotné la�ky jsou nep�ípustné. P�ekážky mohou mít plochu pod ty�kou 
úpln� nebo �áste�n� vypln�nou nap�íklad reklamní tabulí, prout�nkou nebo více la�kami. 
Takto použitá výpl� však musí být samostatn� zav�šena nezávisle na shoditelné ty�ce. 
Skokové p�ekážky mohou mít r�zn� konstruované bo�nice (stojky, sloupky) s minimální 
výškou 1 m. 

 



Výška skokových p�ekážek je pro jednotlivé velikostní kategorie následující: 

 

SMALL - S 30 cm ± 5 cm (min. 25 cm, max. 35 cm) 
MEDIUM - M 40 cm ± 5 cm (min. 35 cm, max. 45 cm) 
LARGE - L 60 cm ± 5 cm (min. 55 cm, max. 65 cm) 

 
 
5.1.2. Skoková dvojitá (p�ekonává se jedním skokem) 

Tvo�í se sestavením dvou jednoduchých skokových p�ekážek postavených ve vzestupné linii 
s výškovým rozdílem od 15 do 25 cm. Výška vyšší p�ekážky je shodná jako u skoku 
jednoduchého. Maximální hloubka p�ekážky je dle jednotlivých kategorií následující: 

 

SMALL - S 30 cm 
MEDIUM - M 40 cm 
LARGE - L 55 cm 

 
 
5.1.3. Kombinace dvou nebo t�í p�ekážek (dvojskok, trojskok) 

V parkuru m�že být umíst�na kombinace složená z maximáln� t�í jednoduchých skokových 
p�ekážek. Platí jako p�ekážka jediná, ale každý prvek sestavy je posuzován jednotliv�. První 
p�ekážka je ozna�ena po�adovým �íslem p�ekážky, druhá písmenem "B" a t�etí písmenem 
"C". Vzdálenost mezi p�ekážkami v kombinaci je nejmén� 4,5 metru, nejvíce však 7 m. 
Skoky musí být stejn� vysoké. Není p�edepsán žádný p�ímý pr�b�h. Kombinace m�že být 
použita v trase jen jedna, p�ekážky však mohou být použity i jako jednotlivé skoky v dalším 
nebo p�edchozím pr�b�hu parkuru. 

5.1.4. Ze�, viadukt 

Výška i ší�ka zdi, viaduktu jsou stejné jako u skokové p�ekážky. Tlouš�ka je cca 20 cm. Ze	 
je plná, viadukt musí mít jeden nebo dva otvory ve form� tunelu. Na horní ploše obou 
p�ekážek musí být nejmén� dva nep�íliš t�žké p�lkulaté elementy, které se dají lehce shodit. 
Ze	 musí být p�estavitelná na všechny velikostní kategorie. Výška této p�ekážky je m��ena 
v�etn� shoditelných prvk�. 

5.1.5. Skok daleký 

Je sestaven ze dvou až p�ti element�, které jsou od sebe stejnom�rn� vzdáleny. Ší�ka prvk� je 
120 cm, hloubka je 15 cm, výška nejnižšího je 15 cm, nejvyššího 28 cm a jsou mírn� 
skosené. Prvky musí být lehce shoditelné. Všechny �ty�i rohy kompletní p�ekážky jsou 
ozna�eny ty�emi vysokými 120 cm bez ostrých hran. Vzdálenost ty�í od krajních element� 
musí být do 10 cm. Na parkuru musí být skok daleký za�azen tak, aby náb�h na n�j byl v 
p�ímém sm�ru. Délka skoku dalekého je pro jednotlivé kategorie následující: 

 



SMALL - S 40 cm - 50 cm (2 až 3 elementy) 
MEDIUM - M 70 cm - 90 cm (3 až 4 elementy) 
LARGE - L 120 cm - 150 cm (4 až 5 element�) 

 

Elementy musí být �azeny od nejnižšího k nejvyššímu s tím, že vždy je použit element 
nejnižší. 

5.1.6. Proskokový kruh 

Pr�m�r vnit�ního otvoru kruhu je min. 38 cm a max. 60 cm. Jako materiál pro výrobu kruhu 
se doporu�uje motocyklová pneumatika, polystyrénový záchranný kruh nebo pogumovaná 
textilie. Spodní vnit�ní �ást zav�šeného proskokového kruhu musí být z bezpe�nostních 
d�vod� vypln�na. Zav�šení kruhu musí být pružné. Pevné zav�šení není povoleno. P�ekážka 
musí být natolik stabilní, aby ji pes nemohl lehce povalit. Vyložení stojanu (základ) musí být 
dlouhé 2 m, po jednom metru na ob� strany. Na parkuru musí být proskokový kruh za�azen 
tak, aby náb�h na n�j byl v p�ímém sm�ru. Vzdálenost st�edu proskokového kruhu od zem� je 
pro jednotlivé kategorie následující: 

 

MEDIUM - M a SMALL - S 55 cm 
LARGE - L 80 cm 

 

5.2. P�ekážky probíhací 
5.2.1. Pevný tunel 

Vnit�ní pr�m�r pevného tunelu je 60 cm a délka od 3 do 6 m. Tunel musí být z poddajného 
materiálu umož�ujícího vytvo�it jeden nebo více oblouk�. Tunel musí být pevn� fixován, aby 
se v pr�b�hu závodu nem�nil jeho tvar ani pozice. 

5.2.2. Látkový tunel 

Vchod je tvo�en pevnou �ástí ve tvaru tunelu. Je dlouhá 90 cm, vysoká 60 cm a široká 60-65 
cm. Východ z tunelu je z m�kkého materiálu, nejlépe pogumované látky odolné v��i dešti, 
vlhku. Nesmí být p�íliš lehký ani p�íliš t�žký. Délka látkové �ásti tunelu je 2,5 - 3,5 m a má 
pr�m�r 60-65 cm. Pokud je východ z tunelu upevn�n nap�. kolíky, musí mezi nimi být 
vzdálenost cca 50 cm a musí umož�ovat nerušený výstup také v�tším ps�m. 

5.2.3. Slalom 

Po�et ty�í je sudý - 8, 10 nebo 12. Jejich výška je v rozmezí 100 až 120 cm. Ty�e mají 
pr�m�r 3 až 5 cm, jsou pevné umíst�né v rovné nem�nné �ad� a jsou od sebe vzdáleny 50 - 65 
cm. Musí být zachován stejný rozestup mezi ty�emi po celé délce slalomu. Zpravidla se 
používá slalom s 12-ti ty�kami. Slalom musí být pevn� fixován, aby se v pr�b�hu závodu 
nem�nila jeho pozice. 



5.3. P�ekážky s kontaktními zónami 

Všechny p�ekážky s kontaktními zónami musí mít neklouzavý povrch. Kontaktní zóny na 
p�ekážkách musí být barevn� odlišeny na vrchní stran� a na úzkých bocích. Doporu�uje se 
použití barev nezam�nitelných s nejobvyklejšími barevnými rázy ps�. Tyto p�ekážky nesmí 
být za�azeny jako první nebo poslední na trati. 

5.3.1. Kladina 

Výška od 120 do 135 cm, ší�ka 30 - 40 cm. Délka každé �ásti 360 - 420 cm. Nástupná a 
sestupná �ást musí být tak zajišt�na nebo zabezpe�ena, aby nedošlo k samovolnému odpojení. 
Nástupné a sestupné rampy mohou být opat�eny malými lištami p�ipevn�nými v pravidelných 
odstupech asi 25 cm. Lišty usnad�ují nástup na p�ekážku a zabra�ují p�ípadnému sklouznutí. 
Lišty jsou 20 mm široké, 5 mm maximáln� však 10 mm vysoké se zaoblenými hranami. Na 
nástupné a sestupné �ásti ramp musí být v délce 90 cm, m��eno od zem�, vyzna�ena 
kontaktní zóna. V odstupu 10 cm od kontaktní zóny nesmí být žádná lišta. Kladina musí být 
stabilní. 

5.3.2. Houpa�ka 

Ší�ka 30 - 40 cm, délka 365 - 425 cm, výška st�edové osy od zem� se rovná jedné šestin� 
délky houpa�ky. Kontaktní zóna je stejných rozm�r� a stejn� zna�ena jako u kladiny. 
Houpa�ka musí být stabilní a vyvážená tak, aby se nástupní �ást prkna (rampy) po zhoupnutí 
samovoln� skláp�la zp�t. Houpa�ka musí dosáhnout zem� po zatížení konce vahou 1 kg za 3 
až 4 vte�iny. Pokud tomu tak není, je nutné p�ipevnit na houpa�ku protizávaží takové, aby 
byly spln�ny výše uvedené požadavky. Na houpa�ce nesmí být žádné pomocné lišty. 
Houpa�ka musí být stabilní. 

5.3.3. Šikmá st�na (á�ko) 

Skládá se ze dvou ploch sev�ených u kategorie LARGE - L v úhlu 90 stup�� a s výškou 
vrcholu od zem� 1,9 m. Pro kategorie MEDIUM - M a SMALL - S je výška šikmé st�ny 1,7 
m p�i více rozev�ených bo�ních st�nách. Ší�ka šikmé st�ny je min. 90 cm, v dolní �ásti až 115 
cm. Na rampách jsou v pravidelných vzdálenostech (25 - 40 cm) p�ipevn�né lišty usnad�ující 
výstup a zabra�ující sklouznutí. Lišty jsou 20 mm široké a vysoké od 5 mm do maximáln� 10 
mm se zaoblenými hranami. Kontaktní zóny jsou vyzna�eny v délce 106 cm, m��eno od 
zem�. Pomocná lišta musí být p�ipevn�na nejmén� 10 cm nahoru nebo dol� od horní hranice 
kontaktní zóny. Vrchol šikmé st�ny nesmí být pro psa nebezpe�ný. Šikmá st�na musí být 
stabilní. 

5.4. St�l 

�tvercová plocha min. 90 × 90 cm, max. 120 × 120 cm. Výška je pro kategorii LARGE - L 
60 cm, pro kategorie MEDIUM - M a SMALL - S 35 cm. Strany stolu jsou ozna�eny A, B, 
C, D tak, že strana A je hrana stolu ve sm�ru b�hu psa ideální drahou, B - levá a C - pravá 
hrana stolu, D hrana na stran� opa�né ke sm�ru b�hu. St�l musí být stabilní, zajišt�n proti 
p�eklopení a musí mít neklouzavý povrch. St�l m�že být vybaven za�ízením elektronické 
�asomíry (slyšitelný signál po 5 sekundách) s citlivou plochou s odstupem 10 cm od kraj�. 



6. Posuzování 
6.1. Všeobecn� 

Cílem závodu je, aby pes p�ekonal sestavu p�ekážek v p�edepsaném po�adí, bez chyb a v co 
nejkratším �ase. Všechna rozhodnutí rozhod�ího na trati jsou nenapadnutelná. Pokud 
nastanou p�ípady, které nejsou v následujícím textu uvedeny, je na rozhod�ím, jak v�c 
posoudí. Jestliže dojde k p�ípad�m, na n�ž nemá psovod ani pes vliv, nap�. v�trem p�evrácené 
p�ekážky nebo zamotaný látkový tunel, je rozhod�í oprávn�n rozhodnout o opakování b�hu. 
Trestné body z p�erušeného b�hu se nezapo�ítávají. 

6.2. Tresty 

Používají se 4 druhy trest�:  

• �asové chyby (p�ekro�ení standardního �asu);  
• chyba;  
• odmítnutí;  
• diskvalifikace 
 
6.2.1. �asová chyba 

Za každou sekundu nad standardní �as se ud�luje 1 trestný bod. Podle p�esnosti m��icího 
za�ízení se ud�lují trestné body i v desetinách nebo setinách bodu za desetiny nebo setiny 
sekundy nad standardní �as. 

6.2.2. Chyby všeobecné 

Každá chyba je trestána 5-ti trestnými body, rozhod�í ji oznamuje zvednutou rukou s 
otev�enou dlaní. Chyby pes neopravuje a pokra�uje v b�hu. Chyba je, pokud se psovod na 
parkuru dotkne p�ekážky nebo svého psa. 

6.2.3. Odmítnutí - všeobecn� 

Každé odmítnutí se trestá 5-ti trestnými body, které rozhod�í oznamuje zvednutou rukou 
sev�enou v p�st. Odmítnutí musí být opraveno, s výjimkou stolu, viz odstavec 6.2.4., �ást 
st�l. Zastavení psa na p�ekážce není posouzeno jako odmítnutí, je penalizováno pouze ztrátou 
�asu. Za odmítnutí se považuje vybo�ení psa do strany, aby se vyhnul p�ekážce, pokud 
p�ekro�il pomyslnou prodlouženou linii p�ekážky nebo v p�ípad� p�ekážek s kontaktními 
zónami prodlouženou linii horní hranice kontaktní zóny. 

6.2.4. Specifické chyby a odmítnutí na jednotlivých p�ekážkách 
 
P�ekážky skokové 
 
Skoková jednoduchá 

Za chybu se považuje shození la�ky. Skok p�es p�ekážku mimo prostor ur�ený k jejímu 
p�ekonání nebo její podlezení je odmítnutí. U zdi a viaduktu se za chybu považuje shození 
elementu, �ásti nebo celého viaduktu �i zdi. U viaduktu je odmítnutím stáhnutí hlavy �i 
tlapky nebo prob�hnutí otvorem p�íp. otvory. 



Kombinace dvou nebo t�í p�ekážek (dvojskok, trojskok) 

Každá p�ekážka z kombinace je posuzována jednotliv�. Body za odmítnutí nebo shození se 
s�ítají. P�i odmítnutí jedné p�ekážky z kombinace je nutné celou kombinaci p�ekonat znovu. 

Skok daleký 

Trestnými body za odmítnutí je potrestán pes, který tuto p�ekážku p�ešel, p�eb�hl, sko�il 
vedle nebo odsko�il (vysko�il do strany). P�i odmítnutí musí pes p�ekážku p�ekonat znovu a 
správn�. Úder do elementu, shození elementu nebo prošlápnutí mezi elementy bude 
potrestáno jako chyba. Shození ty�e není posuzováno jako chyba pokud jejich pád nezm�ní 
charakter p�ekážky p�ed jejím p�ekonáním. 

Proskokový kruh 

Za odmítnutí se považuje, pokud pes neprosko�í kruhem. Dotek kruhu p�i proskakování není 
chyba. 

P�ekážky probíhací 
 
Pevný a látkový tunel 

Stáhnutí hlavy nebo tlapky zp�t z ústí tunelu je odmítnutí. 

Slalom 

Do slalomu musí pes vždy nabíhat tak, aby první ty�ka byla po jeho levé stran�. Každé špatné 
nab�hnutí do za�átku slalomu je považováno za odmítnutí. Pokud pes vynechá ty�ku v 
pr�b�hu slalomu, je to chyba. Psovod musí psa vracet k místu chyby nebo celý slalom 
absolvovat znovu tak dlouho, dokud jej pes neprob�hne správn�. Pes dostane trestné body 
pouze za první chybu, za všechny ostatní je trestán pouze ztrátou �asu (nevztahuje se na 
chyby za dotek). Zp�tný chod slalomem znamená diskvalifikaci. Pokud pes nezvládne 
správn� slalom a p�ekoná další p�ekážku, je diskvalifikován. 

P�ekážky s kontaktními zónami 

Pokud se pes p�i nástupu a sestupu nedotkne alespo� jednou packou kontaktní zóny, je to 
chyba. 

Kladina a šikmá st�na 

Za odmítnutí se považuje, pokud pes odsko�í z šikmé st�ny nebo kladiny d�íve, než se dotkl 
všemi �ty�mi tlapami její sestupné �ásti. 

Houpa�ka 

Za chybu se považuje, pokud pes sesko�í z houpa�ky p�ed tím, než se houpa�ka svým 
koncem dotkla zem�. Pokud pes odsko�í z houpa�ky d�íve, než p�ekro�í její osu (alespo� 
p�edními tlapkami), je to hodnoceno jako odmítnutí. 

St�l 

Skok na st�l je povolen pouze ze t�í stran, a to A, B a C. Pokud pes st�l ob�hne a nasko�í ze 
strany D (opa�ná strana ke sm�ru b�hu) bude potrestán odmítnutím, které se neopravuje. Na 
stole musí pes strávit 5 sekund v jakékoliv poloze, kterou m�že i m�nit. Pokud pes opustí st�l 
p�ed povelem rozhod�ího nebo v p�ípad� použití elektronické �asomíry p�ed akustickým 



signálem je potrestán chybou. Po�ítaní �asu je p�erušeno, pes musí vysko�it zp�t na st�l a 
po�ítání za�íná znovu. Po sesko�ení pes m�že nasko�it z kterékoliv strany. Pokud se pes na 
st�l nevrátí a p�ekoná další p�ekážku, je diskvalifikován. Podb�hnutí stolu se posoudí jako 
odmítnutí. Psovod, který spustí svým pohybem elektronickou �asomíru u takto vybaveného 
stolu, bude potrestán diskvalifikací. 

Start/cíl 
 
• pokud psovod projde mezi ty�emi vymezujícími start nebo cíl, je penalizován chybou a 

od jeho pr�chodu startem b�ží �as;  
• pokud pes projde v obráceném sm�ru cílem, a tím vyvolá zastavení elektronicky 

m��eného �asu nebo psovod projde cílem p�ed psem, je jako kone�ný po�ítán �as, který 
je nam��en manuáln� v okamžiku, kdy pes správn� projde cílem;  

• pokud dojde k odmítnutí na první p�ekážce není zp�tné p�ekro�ení startovní linie 
psovodem trestáno diskvalifikací. 

 
6.2.5. Diskvalifikace 

Diskvalifikaci ur�uje rozhod�í. 

D�vody diskvalifikace: 
 
• psovod sám p�eruší b�h psa na parkuru;  
• nekorektní chování k rozhod�ímu;  
• hrubé zacházení se psem;  
• p�ekro�ení maximálního �asu;  
• t�etí odmítnutí na trati;  
• neopravené odmítnutí s výjimkou stolu;  
• absolvování p�ekážek v jiném než p�edepsaném po�adí (to platí také pro vynechání 

p�ekážky a p�ekonání, podb�hnutí, ale i pouhý dotyk p�ekážky jiné);  
• pes p�ekoná nebo podb�hne p�ekážku v opa�ném nebo nesprávném sm�ru;  
• pes nesko�í a shodí p�ekážku p�ed skokem nebo ji poruší p�i podb�hnutí tak, že ji nelze 

bez opravy p�ekonat;  
• pes p�ekážku nebo cokoliv na parkuru ozna�kuje nebo se vyven�í;  
• psovod sám p�ekoná, podleze nebo projde p�ekážku;  
• psovod porazí nebo shodí p�ekážku;  
• psovod drží cokoliv v ruce, nebo má viditeln� na t�le pom�cky;  
• psovod na trati ztratí pom�cky nebo potravu;  
• pes má obojek, p�íp. jinou výstroj bez souhlasu rozhod�ího;  
• pes b�hem závodu opustí ohrani�ený prostor parkuru;  
• pes není pod kontrolou psovoda;  
• psovod se vrátí do prostoru p�ed startovní linií p�i startu;  
• psovod spustí elektronickou �asomíru na stole, pokud je taková použita;  
• dotyk psovoda a psa, kterým je zabrán�no odmítnutí �i p�ekonání nesprávné p�ekážky 

 



7. Druhy zkoušek a sout�ží 
 
7.1. Zkoušky 

Parkur je stav�n podle pokyn� rozhod�ího. P�ekážky musí odpovídat �ádu agility �R. 

7.2. Výkonnostní t�ídy zkoušek 
 
• Agility 1 podle jednotlivých kategorií: SA1, MA1, LA1  
• Agility 2 podle jednotlivých kategorií: SA2, MA2, LA2  
• Agility 3 podle jednotlivých kategorií: SA3, MA3, LA3 

Rozdíly mezi t�ídami se vyzna�ují obtížností trat�, její délkou, standardním, p�íp. i 
maximálním �asem. 

7.2.1. Agility 1 - SA1, MA1, LA1 

Mohou se jí zú�astnit pouze psi, kte�í ješt� nemají zkoušku A1 složenou t�ikrát na výborn� (s 
maximáln� 5,99 trestnými body), u dvou r�zných rozhod�ích na oficiáln� uznaných 
závodech. Pokud pes splní výše uvedená kritéria, m�že ihned p�estoupit do A2 nebo mu 
za�ne ode dne spln�ní b�žet jednoro�ní lh�ta, ve které (po spln�ní výše uvedených kritérií) 
m�že ješt� startovat v Agility 1. B�hem této ro�ní lh�ty m�že kdykoliv podle vlastního 
uvážení p�estoupit do A2 (bez možnosti op�tovného startu v A1). Po uplynutí jednoro�ní 
lh�ty musí psovod se psem povinn� p�ejít do A2. Pro A1 smí být postaveny maximáln� t�i 
p�ekážky s kontaktními zónami (podle ur�ení rozhod�ího). Pokud psovod splnil podmínky 
pro za�azení do vyšší t�ídy, m�že ke zkoušce A2 nastoupit ješt� týž den. 

7.2.2. Agility 2 - SA2, MA2, LA2 

Mohou se jí zú�astnit pouze psi, kte�í t�ikrát absolvovali zkoušku A1 s ohodnocením výborn� 
(viz 8.1.). Pro A2 mohou být na trati max. 4 p�ekážky s kontaktními zónami (podle výb�ru 
rozhod�ího). 

7.2.3. Elitní t�ída Agility 3 - SA3, MA3, LA3 

Mohou se jí zú�astnit pouze psi, kte�í mají kartu A3. Postup z A2 do A3 je možný po trojím 
spln�ní zkoušky A2 na výborn� bez trestných bod� (za chyby, odmítnutí a �as) u dvou 
r�zných rozhod�ích. V t�chto zkouškách se musí umístit do t�etího místa. Po spln�ní 
uvedených požadavk� psovod požádá výcviká�e KA �R p�edepsaným formulá�em o vydání 
karty A3 (ev. o její prodloužení). Formulá� je p�ílohou �ádu agility �R. Po obdržení A3 karty 
se A3 stává sou�ástí jména psa (nap�. A3 Endy). Karta A3 platí jeden rok pro jeden tým (pes 
+ psovod), je nep�enosná, p�i porušení kázn�, nap�. p�i zneužití, m�že být majiteli odebrána. 
Pokud v daném roce tým neabsolvuje závody v A2 nebo A3 alespo� t�ikrát s hodnocením 
výborn� (bez trestných bod�) a s umíst�ním do t�etího místa, nem�že být platnost karty 
obnovena pro další rok a m�že sout�žit op�t jen v kategorii A2. Držitel karty A3 musí závodit 
pouze v nejvyšší vypsané kategorii (pokud není vypsána kategorie A3, m�že tým sout�žit v 
kategorii A2). Pokud tým nep�etržit� 3 roky po sob� obhájí elitní t�ídu A3 a závodí v ní, 
m�že mu být ud�len titul Šampión A3 - zkratka A3Ch. Titul je doživotní a zkratka A3Ch je 
sou�ástí jména psa i v p�ípad�, že pes již v kategorii A3 nezávodí. Pro A3 mohou být na trati 
max. 4 p�ekážky s kontaktními zónami (podle výb�ru rozhod�ího). 



7.3. Jumping J1, J2, J3 

Jumping m�že být rozd�len podle výkonnostních t�íd J1, J2, J3. O vypsání takto rozd�leného 
Jumpingu rozhoduje po�adatel. O za�azení psa do jednotlivých výkonnostních t�íd J1, J2, J3 
rozhoduje výkonnostní t�ída Agility. Pravidla jsou stejná jako u odpovídající výkonnostní 
t�ídy Agility 1, 2, 3 s tím rozdílem, že tra� neobsahuje žádné p�ekážky s kontaktními zónami. 
St�l m�že být použit pouze jako start a/nebo cíl. 

Pro postup do vyšší výkonnostní t�ídy se po�ítají pouze výsledky zkoušky v Agility. 

7.4. Otev�ené sout�že 
 
7.4.1. Agility 

Sout�že Agility jsou otev�ené pro všechny psy bez ohledu na složené zkoušky. Sout�žit se 
m�že na tratích s libovolným stupn�m obtížnosti. Pravidla jsou stejná jako u zkoušek. 

7.4.2. Jumping 

Sout�že Jumping jsou otev�ené pro všechny psy bez ohledu na složené zkoušky. Sout�žit se 
m�že na tratích s libovolným stupn�m obtížnosti. Pravidla jsou stejná jako u zkoušek s tím 
rozdílem, že tra� neobsahuje žádné p�ekážky s kontaktními zónami. St�l m�že být použit 
pouze jako start a/nebo cíl. 

7.4.3. Ostatní sout�že 

Existují r�zné sout�že a hry, p�i nichž se závodí p�ímo podle pravidel agility nebo jejichž 
pravidla se pravidl�m agility podobají. Nesm�jí být nebezpe�né. P�íklady a pravidla 
n�kterých her jsou uvedeny v P�íloze �íslo 1 k tomuto �ádu agility �eské republiky. 
8. Hodnocení 
 
8.1. Hodnocení zkoušek 

Celkové trestné body jsou sou�tem trestných bod� za chyby, odmítnutí a �asové chyby. Pro 
zkoušky jsou uznávána následující ohodnocení: 

 

0,00 - 5,99 výborn� V 
6,00 - 15,99 velmi dob�e VD 
16,00 - 25,99 dob�e D 
26,00 a více bez ohodnocení BO 
diskvalifikace  DIS 

 

Výsledek zkoušky a jumpingu rozd�leného podle výkonnostních t�íd musí být zapsán do 
výkonnostního pr�kazu vydaného p�íslušnou národní organizací. 



8.2. Ur�ení po�adí 

O po�adí rozhoduje: 

1 Sou�et trestných bod� (chyby a odmítnutí s p�ipo�ítanou �asovou chybou);  
2 v p�ípad� rovnosti sou�tu trestných bod� rozhoduje o lepším umíst�ní menší po�et 

trestných bod� na trati (chyby a odmítnutí);  
3 v p�ípad� rovnosti sou�tu trestných bod� a trestných bod� na trati rozhoduje lepší �as 

 
9. Podmínky pro po�ádání akcí 
 
9.1. Uznávané zkoušky a sout�že 
 
9.1.1. Všeobecn� 

Akce bude uznaná Klubem Agility �eské republiky (KA �R), pokud po�adatel dodrží 
ustanovení �ádu agility �R a podmínky pro po�ádání akcí stanovené KA �R. Na uznané akci 
m�že posuzovat pouze rozhod�í delegovaný KA �R. Zkoušky a sout�že agility musí být 
p�ístupné všem p�ihlášeným závodník�m spl�ujícím podmínky ú�asti. Výsledky zkoušek 
musí být zapsány do výkonnostních pr�kaz� a na jejich základ� se lze kvalifikovat na 
Mistrovství republiky. Do výkonnostních pr�kaz� se mohou zapisovat i výsledky všech 
ostatních sout�ží (Agility, Jumping), pokud o to závodník požádá. Musí být dodrženy 
sm�rnice Úst�ední komise pro ochranu zví�at a zákona �. 167/93 na ochranu zví�at. Pro 
agility platí Charta proti dopingu. Od závodník� se o�ekává korektní chování. Každý psovod 
je povinen vést svého psa zp�sobem, proti n�muž nemohou být po sportovní ani humánní 
stránce žádné námitky. Každé projevy brutality, p�ípadn� pokusy o doping, jsou co 
nejp�ísn�ji trestány. Mají za následek okamžitou diskvalifikaci, nehled� na další právní 
postihy, které mohou být proti psovodovi zavedeny. 

9.1.2. Podmínky ú�asti na uznaných akcích agility 

Zú�astnit se mohou psi všech plemen s pr�kazem p�vodu nebo bez PP pokud jsou starší 18 
m�síc�. (Psi, kte�í jsou mladší a již za�ali závodit, tj. obdrželi výkonnostní pr�kaz podle zn�ní 
minulého �ádu agility �R platného do 31. 12. 2001, mohou jako výjimka startovat i nadále.) 
Ú�astníci musí mít výkonnostní pr�kaz, který p�ed za�átkem akce musí odevzdat 
organizátorovi. Dále se musí všichni ú�astníci prokázat platným dokladem o o�kování psa 
resp. ps� proti vzteklin� (pokud bude vyžadováno jiné potvrzení, musí to být uvedeno v 
propozicích). Jeden psovod m�že startovat i s více psy. Na zkouškách a sout�žích m�že psa 
vést libovolný psovod, pokud je na tento tým vystaven výkonnostní pr�kaz. Všechny zkoušky 
a sout�že za�azené do jednoho dne musí absolvovat se psem vždy jeden psovod. Hárání feny 
musí závodník oznámit p�ed zahájením sout�že po�adateli. Po�adatel ur�í místo pro háravé 
feny a rozhodne o po�adí startu háravých fen. Každý psovod si musí být v�dom toho, že ru�í 
za škody zp�sobené svým psem a je na n�m, zda si pro n�j sám sjedná pojišt�ní. Zú�astnit se 
nesmí b�ezí feny, kojící feny do 4 týdn� po porodu, zran�ní a nemocní psi. Dále se nesmí 
sout�ží zú�astnit psi, kte�í jsou v rozporu se sm�rnicemi Úst�ední komise na ochranu zví�at a 
zákona �. 167/93 Sb. na ochranu zví�at v platném zn�ní. Zahrani�ní závodníci se mohou 
zú�astnit sout�ží po p�edložení výkonnostního pr�kazu. Rozhod�í se m�že zú�astnit každého 
závodu, který neposuzuje, bez p�edchozího p�ihlašování. 



9.1.3. Po�adatel 

Po�adatelem akce agility m�že být právnická i fyzická osoba. Po�adatel je povinen dodržet 
ustanovení tohoto �ádu agility �R. Zajiš�uje organizaci akce od její p�ípravy až po 
vyhodnocení. Zodpovídá za p�ípravu, pr�b�h i vyhodnocení akce, za chování ú�astník� i 
divák� apod. Jmenuje vedoucího akce. Ten ho zastupuje, jedná jeho jménem. Dostate�n� 
p�edem splní ohlašovací povinnost veterinární správ�, hygienik�m, místnímu ú�adu (bez 
schválení místního ú�adu nelze akci uskute�nit), jinak se po�adatel vystavuje právnímu 
postihu. Nejmén� 8 týdn� p�ed po�ádáním akce je po�adatel povinen požádat jednatelku KA 
�R o za�azení akce do termínového kalendá�e a požádat výbor KA �R o delegaci 
rozhod�ího. Delegovaného rozhod�ího po�adatel uv�domí nejmén� 6 týdn� p�ed akcí o tom, 
že byl pro akci delegován, zárove� delegovanému rozhod�ímu zašle propozice s p�esným 
programem závod� a seznam p�ekážek, které jsou k dispozici. Zajiš�uje pomocníky 
rozhod�ího a pomocníky p�i organizaci. Zodpovídá za celou organizaci závod�. Po�adatel má 
právo zm�nit termín, p�ípadn� zrušit akci, je však povinen nejmén� 4 týdny p�edem o tom 
výbor KA �R a rozhod�ího informovat. Má také právo upravit startovné tak, aby byly 
zvýhodn�ni �lenové KA �R a po�ádající organizace, mládež, d�chodci, zdravotn� postižení a 
podobn�. Po�adatel musí po skon�ení závod� p�edat rozhod�ímu kompletní výsledky závod�, 
p�íp. krátké hodnocení akce. Do 5 dn� od data konání závod� je po�adatel povinen zaslat na 
adresu výcviká�e KA �R kompletní výsledkové listiny dopln�né všemi náležitostmi a žádosti 
o vydání výkonnostních pr�kaz�. Do 15 dn� od dne konání závod� odvede na ú�et KA �R 
stanovený poplatek za každého závodníka. 

9.1.4. Rozhod�í 

Rozhod�ím agility (národním i mezinárodním) m�že být každý ob�an �R, který splní 
podmínky stanovené KA �R. Rozhod�í pro zkoušky a uznané sout�že agility (v�etn� MR a 
mezinárodních sout�ží) je delegován výborem KA �R. P�ed za�átkem sout�ží je rozhod�í 
povinen posoudit regulérnost akce, pou�it pomocníky, p�edat po�adateli nákres parkuru, 
p�ekontrolovat postavení parkuru a p�em��it jeho délku, informovat závodníky o základních 
údajích parkuru (délka, standardní, maximální �as). Rozhod�í má právo opravit své 
rozhodnutí a je povinen vystupovat tak, aby to odpovídalo d�stojnosti akce. Je povinností 
rozhod�ího zkontrolovat výsledkové listiny na obsah všech náležitostí (viz odst. 10.3.), které 
po�adatel p�edloží po skon�ení závod� rozhod�ímu k podpisu. 

9.1.5. Pomocníci rozhod�ího 
 
• 2 asistenti rozhod�ího - zapisují rozhod�ímu b�hem posuzování. Úkolem prvního je 

diktovat trestné body, které rozhod�í ukáže, druhému, který je zapisuje;  
• 2 �asom��i�i - jeden oficiální a jeden kontrolní. Pokud je k dispozici elektronická 

�asomíra, je jeden �asom��i� pro její obsluhu, druhý musí m��it �as stopkami pro 
kontrolu;  

• nejmén� 2 zapisovatelé - p�episují výsledky na výsledkové listiny nebo do po�íta�e, 
stanovují po�adí, vypl�ují výkonnostní pr�kazy;  

• 2 a více pomocník� na trati - b�hem sout�že staví p�evrácené nebo shozené p�ekážky, po 
každém prob�hnutí narovnávají látkový tunel, podle pokyn� rozhod�ího nebo vedoucího 
parkuru staví p�ekážky p�ed závodem a p�estavují je p�i zm�n� kategorie 

 
9.1.6. Protesty 

Protesty p�i akci lze podat pouze proti nedodržení technických ustanovení tohoto �ádu. 



Protest se podává vedoucímu akce zásadn� písemn�, se zálohou, jejíž výši stanoví p�edem 
po�adatel a je zve�ejn�na v propozicích závod�. O oprávn�nosti protestu rozhoduje vedoucí 
akce spolu s rozhod�ím za p�ítomnosti protestující strany. V p�ípad� oprávn�ného protestu se 
záloha vrací. V p�ípad� neoprávn�ného protestu záloha propadá ve prosp�ch po�adatele. Je 
povinností po�adatele o jakémkoliv protestu písemn� informovat výbor KA �R. Originál 
protestu musí být p�iložen. 

9.1.7. Sankce 

P�i nedodržení podmínek pro po�ádání závod� mohou být uplatn�ny výborem KA �R tyto 
sankce: 

• upomínka, uve�ejn�ní v klubovém zpravodaji;  
• neuznání dalších závod� a pozastavení delegací rozhod�ích, pokud o n� po�adatel znovu 

požádá;  
• neuznání výsledk� sout�že (p�i nedodání výsledk� nebo dodání velmi nekvalitních 

výsledkových listin apod.). 
 
9.2. Neuznané sout�že - hry 

Do programu akcí agility mohou být jako dopl�kové za�azeny i r�zné sout�že a hry, které se 
nemusí �ídit pravidly agility. Rozhod�í je však povinen p�ed každým závodem seznámit 
ú�astníky s jejich pravidly. Takovouto sout�ž m�že posoudit i jiný rozhod�í, ale vždy se 
souhlasem rozhod�ího, který byl na tuto akci delegován KA �R. Pravidla n�kterých her jsou 
uvedena v P�íloze �íslo 1 k tomuto �ádu agility �R. 

 

10. Tiskopisy na akcích agility  
 
10.1. Žádost o delegaci rozhod�ího 

Po�adatel akce ji zasílá na adresu jednatelky KA �R nejmén� 8 týdn� p�ed uskute�n�ním 
akce. Žádost musí obsahovat: 

• kontaktní adresu po�adatele;  
• název, místo a datum akce;  
• vypsané zkoušky, hlavní a dopl�kové sout�že. 

Výbor Klub agility �R deleguje rozhod�ího na závody a delegaci zašle po�adateli do 6 týdn� 
p�ed po�ádáním akce. Po�adatel vhodnou formou informuje delegovaného rozhod�ího a 
dohodne se s ním o nezbytných náležitostech. 

10.2. P�ihláška ú�astníka 

P�ihlášku zasílá ú�astník na adresu po�adatele do uzáv�rky stanovené po�adatelem. M�la by 
obsahovat: 

• místo, datum a název sout�že, kategorii, t�ídu;  
• �íslo výkonnostního pr�kazu;  



• jméno a p�íjmení psovoda, p�íp. datum narození a adresu bydlišt�, název klubu, za který 
závodí;  

• jméno a chovatelskou stanici psa, jeho datum narození, plemeno (ev.ozna�ení "bez PP" 
nebo "k�íženec"), pohlaví. 

 
10.3. Výsledkové listiny 

Musí obsahovat alespo�: 

• charakteristiku každého parkuru (typ b�hu, kategorie, výkonnostní t�ída);  
• standardní a maximální �as,  
• po�et p�ekážek,  
• délku trat�,  
• jméno a p�íjmení psovoda, jméno psa,  
• dosažený �as, celkový po�et trestných bod� (i pro jednotlivá kola závodu),  
• výsledné po�adí, p�ípadn� v p�ípad� zkoušky hodnocení. 
 
10.4. Výkonnostní pr�kaz 

Uznaných akcí agility se mohou zú�astnit jen ti závodníci, kte�í mají výkonnostní pr�kaz. O 
jeho vystavení lze požádat p�i prezenci. M�že ho vystavit pouze výcviká� Klubu Agility �R. 
Výkonnostní pr�kaz je ozna�en po�adovým �íslem lomeným rokem vydání. Je nep�enosný a 
obsahuje následující údaje: 

• p�íjmení a jméno psovoda, datum narození, adresu v�etn� PS�, �lenství v oblastní 
skupin� agility �i jiné kynologické organizaci;  

• jméno psa, chovatelskou stanici, datum narození psa, �íslo zápisu v plemenné knize 
(PK), tet. �íslo p�íp. �íslo mikro�ipu, plemeno, pohlaví, výšku v kohoutku, kategorii;  

• podpis majitele a rozhod�ího KA �R nebo výcviká�e KA �R. 

Každý pes m�že být za�azen pouze v jedné velikostní kategorii bez ohledu na množství 
vydaných výkonnostních pr�kaz�. P�ípadné rozpory �i protesty �eší výbor KA �R. 

Povinností po�adatele je zapsat do výkonnostního pr�kazu všechny výsledky zkoušek, které 
rozhod�í zkontroluje a podepíše. Výkonnostní pr�kaz agility je ve�ejnou listinou v právním 
slova smyslu, falšování nebo zneužití je trestné. Další výkonnostní pr�kaz (pokud je p�vodní 
plný) má nové po�adové �íslo, podle �íselné �ady. Pokud závodící tým psa a psovoda 
výkonnostní pr�kaz ješt� nemá požádá o n�j na svých prvních závodech. Žádost má podobu 
p�edepsaného formulá�e. Je povinností po�adatele p�edepsané formulá�e mít p�ipravené. 
Formulá� je p�ílohou tohoto �ádu. Rozhod�í KA �R zm��í kohoutkovou výšku psa a za�adí 
ho do p�íslušné kategorie. Výkonnostní pr�kaz je vystaven na základ� žádosti výcviká�em 
KA �R a je odeslán na adresu psovoda. Výsledky prvních závod� jsou do výkonnostního 
pr�kazu zapsány výcviká�em KA �R. 

10.5. Licence ps� bez pr�kazu p�vodu 

Ú�ast ps� bez pr�kazu p�vodu a k�íženc� je na uznaných akcích agility (krom� MS FCI) 
povolena po p�edložení výkonnostního pr�kazu KA �R, který je sou�asn� licencí psa bez PP. 
P�ed prvním startem musí majitel psa bez PP stejn� jako majitel psa s PP požádat o vystavení 
výkonnostního pr�kazu viz kapitola 9.4. Rozhod�í KA �R zm��í kohoutkovou výšku psa a 



za�adí ho do p�íslušné kategorie. U zahrani�ních ú�astník� vydává licence ps� bez pr�kazu 
p�vodu kynologický klub zem�, jíž je sout�žící ob�anem. 
11. Záv�re�ná ustanovení 

Tento �ád agility �R je platný pro sout�že a zkoušky agility po�ádané v �eské republice. 
P�ípadné úpravy a zm�ny podléhají schválení výborem Klubu agility �R. 
12. Platnost 

Platnost tohoto �ádu je od 1. 1. 2002. Od tohoto dne pozbývá platnosti doposud platný 
�ád agility �R. 

 
P�íloha �íslo 1 �ádu AGILITY �eské republiky 

 
Pravidla n�kterých sout�ží (her) agility 

Tato pravidla nejsou závazná a je pln� na rozhod�ím, jakým zp�sobem je upraví. 

1. Gambler 

Tato hra je zpravidla za�azována na úvod závod�, pro seznámení ps� s p�ekážkami. V p�edem 
stanoveném �ase, který ur�í rozhod�í (nej�ast�ji 30 - 45 sekund), je nutné nasbírat maximum 
bod�. Každá p�ekážka na parkuru je ohodnocena po�tem (1 až 5) bod�, které pes za její 
absolvování m�že dostat. Start je ze stolu, psovod si sám volí trasu parkuru, ú�elem je získat 
co nejvíce bod�. P�i chyb� nebo odmítnutí na doty�né p�ekážce nezíská žádné body, ale ve 
h�e pokra�uje dále. Každá p�ekážka smí být správn� p�ekonána maximáln� dvakrát. Mezi 
dv�ma p�ekážkami s kontaktními zónami musí pes absolvovat jednobodový skok. Deset 
sekund p�ed �asovým limitem �asom��i� zapíská. Psovod se vrací se psem nejkratší cestou na 
st�l. Pokud je za�azen do hry Joker (jedna až t�i o�íslované p�ekážky) p�ed cílem (stolem), 
pes za jeho absolvování v t�chto 10ti sekundách obdrží zvláštní bodovou prémii, pokud se v 
limitu dotkne alespo� jednou tlapkou horní plochy stolu. Vít�zem se stane ten, kdo nasbírá 
nejvíc bod� v nejlepším �ase. 

2. Neuhasers Gambler 

Skládá se z normálního gambleru bez Jokera a krátké trat� Jumpingu. Po startu pes p�ekonává 
p�ekážky podle pravidel Gambleru až do hvizdu �asom��i�e (v�tšinou po 25 sekundách od 
startu), pak b�ží nejkratší cestou ke startu Jumpingu, který musí p�ekonat. Start i cíl jsou 
v�tšinou na stole. Pro ur�ení po�adí se body za Gambler a Jumping p�evedou na sekundy (1 
bod = 1 sekunda). Od celkového �asu dosaženého na trati se ode�tou sekundy za body v 
Gambleru a p�i�tou trestné sekundy za Jumping. O vít�zi rozhoduje lepší �as. 

3. Paralelní parkur 

Paralelní vylu�ovací závod (Knock-Out). Postaví se dva stejné parkury. Soupe�í vždy dva 



týmy najednou. Vít�z postupuje do dalšího kola, poražený je z dalších boj� vy�azen. Posuzuje 
se podle �ádu agility �R, nejd�íve rozhodují trestné body za chyby a odmítnutí, potom lepší 
�as (pro hodnocení je také možné použít pravidlo, že za každou chybu nebo odmítnutí se 
p�i�te 5 sekund, vít�zí ten, kdo má lepší �as). Soupe�e, kte�í se utkají v prvním kole, ur�í los. 
Dále se vytvá�í "pavouk". Finále musí být pro dva ú�astníky. 

4. Slalom 

Psi závodí, kdo nejrychleji absolvuje p�ekážku slalom. Po�et ty�í je sudý, zpravidla v�tší než 
12. Slalom je možné absolvovat ob�ma sm�ry. P�i zm�n� sm�ru je vhodné použít n�kterou z 
p�ekážek agility, nej�ast�ji to bývá pevný tunel. 

5. Trivial Pursuit 

Parkur se skládá z 8 - 12 p�ekážek, které jsou o�íslovány. Cílem hry je získat co nejvíce bod�. 
Každá p�ekážka je za tolik bod�, jaké má �íslo. Tzn. za p�ekonání první p�ekážky dostane pes 
jeden bod, za p�ekonání druhé p�ekážky dva body atd. Pokud je p�ekážka p�ekonána 
nesprávn�, p�íslušný po�et bod� se ode�ítá. Na konci parkuru je joker. Jsou to dv� p�ekážky, 
každá za jiný po�et bod� (zpravidla jedna leh�í a jedna t�žší) a psovod si m�že vybrat, kterou 
p�ekoná. Rozhod�í m�že jednu z p�ekážek použitých v jokerovi vymyslet úpln� novou, dle 
vlastní fantazie, ale p�ekážka musí být vždy bezpe�ná pro psa. Dále je ur�en �asový limit pro 
prob�hnutí parkuru. Pokud je parkur p�ekonán p�ed uplynutím limitu, zbývající sekundy do 
limitu se p�i�ítají jako body. Pokud je limit p�ekro�en, body se ode�ítají (1 sekunda = 1 bod). 

6. Carusel 

Parkur se skládá ze skokových p�ekážek, p�ípadn� proskokového kruhu, postavených do 
kruhu, šikmé st�ny a pevného tunelu umíst�ných vprost�ed kruhu (tunel je protažen kolmo 
pod šikmou st�nou). Psovod si sám zvolí místo na obvodu kruhu, ze kterého chce startovat, a 
sm�r, jímž chce b�žet. Po startu pes p�ekonává skokové p�ekážky umíst�né po obvodu kruhu 
tak, aby v co nejkratším �ase p�ekonal bez chyby 15 p�ekážek (není chybou, pokud p�ekoná 
p�ekážek víc). Když ud�lá chybu, musí absolvovat pevný tunel a dále pokra�uje v b�hu 
p�ekonáním kterékoliv p�ekážky na obvodu kruhu, ale v opa�ném sm�ru, než b�žel p�ed 
p�ekonáním tunelu. Pokud ud�lá druhou chybu, musí absolvovat šikmou st�nu a op�t 
pokra�uje v b�hu opa�ným sm�rem. P�i t�etí chyb� musí absolvovat pevný tunel i šikmou 
st�nu (na po�adí nezáleží). Všechna odmítnutí je t�eba nejprve opravit a dále se postupuje 
stejn� jako p�i chyb�. Po �tvrté chyb� nebo odmítnutí následuje diskvalifikace. 

7. Sudá-lichá 

Parkur se skládá z 10 p�ekážek, z nichž každá je ozna�ena z jedné strany sudým a z druhé 
lichým �íslem. Závodník si sám zvolí trasu, kterou pob�ží, ale smí b�žet bu	 pouze po 
lichých nebo jen po sudých �íslech (�ísla nemusí jít v po�adí za sebou). Na písknutí 
rozhod�ího musí závodník zm�nit sm�r svého postupu na parkuru tak, aby b�žel po �íslech 
opa�ných, než b�žel dosud, tj. b�žel-li nap�. �ísla lichá, musí b�žet �ísla sudá a naopak. 
Rozhod�í pískne celkem 3× (nap�. po 10 sekundách, po 15 sekundách a po 10 sekundách), 
závodník pokaždé zm�ní sm�r postupu. Po t�etím zapískání se (krom� zm�ny sm�ru postupu) 
musí závodník co nejrychleji dostat do cíle. Pokud se mu to poda�í b�hem stanoveného �asu 
(nap�. do 10 sekund), získává body za Joker (žolík). 

Cílem závodníka v této h�e je získat co nejv�tší po�et bod�. Zp�sob bodování stanoví 



rozhod�í, nap�. skokovky 1 bod, slalom 3 body, Joker 10 bod�. Hodnocení chyb: chyba nebo 
odmítnutí na p�ekážce - body za p�ekážku se nezapo�ítávají, absolvování p�ekážky pat�ící do 
opa�né skupiny �ísel (sudá místo liché a naopak) - diskvalifikace. 

8. Kvítek 

Tato hra vznikla v Lounech na tradi�ních závodech "O lounský kvítek". 

Parkur se skládá ze �ty� symetrických okruh� p�ekážek, každý okruh obsahuje 4 p�ekážky. 
Mezi okruhy je vprost�ed st�l, z n�hož se startuje (libovolná poloha psa na stole). Nejprve se 
b�ží okruh ozna�ený �íslem 1, po n�m okruh �íslo 2, 3 a 4. Mezi jednotlivými okruhy vždy 
následuje st�l a na n�m nejprve poloha "sedni", po 2. okruhu poloha "st�j" a po 3. okruhu 
poloha "lehni" (vždy na 5 sekund). Cíl je rovn�ž na stole. 

V záv�re�ném hodnocení rozhoduje po�et získaných bod�, potom teprve dosažený �as. 
Bodování je podobné jako v Trivial Pursuit - za první p�ekážku v okruhu 1 bod, za druhou 2 
atd., celkem tedy za jeden okruh maximáln� 10 bod�. K tomu se v p�ípad�, že pes bezchybn� 
provede všechny 3 polohy na stole (tedy aniž by se nap�. zvednul z polohy "lehni" 
p�ed�asn�), p�ipo�ítává Joker (žolík) 15 bod�. Pokud pes ud�lá na okruhu chybu, p�íslušný 
po�et bod� za p�ekážku se nezapo�ítává, totéž platí p�i odmítnutí (není t�eba opravovat). 

 



Sout�žní �ád Klubu Agility �R 
 
1 Všechna sportovní �innost musí být provád�na v souladu s platným �ádem a Stanovami 

klubu Agility �eské republiky.  
2 Sout�že: Závody agility, Mistrovství �eské republiky v agility, Mistrovství republiky 

junior� a mládeže v agility, Mistrovství sv�ta FCI agility a vrcholné mezinárodní závody 
s ú�astí reprezentace �R, C.A.C.Ag., C.A.C.I.Ag. 

3   Závody agility se za�azují do termínového kalendá�e KA �R p�íslušného roku. Žádost  
    zasílá po�adatel na adresu jednatelky KA �R nejmén� 8 týdn� p�ed konáním akce. 

Žádost musí obsahovat:  

• místo a datum akce  
• název akce (Velká jarní cena atd.)  
• jméno a p�esnou adresu vedoucího akce, telefon  
• návrh delegace rozhod�ího nebo rozhod�ích (pokud p�edpokládaný po�et 

zú�astn�ných tým� je v�tší než 80, musí být delegováni dva rozhod�í)  

P�esné podmínky pro po�ádání sportovních akcí a povinnosti po�adatele ur�uje �ád Agility 
�R v �lánku 9.  

Mistrovství �eské republiky v agility: 
 

• Kvalifikace 

Mistrovství �R se mohou zú�astnit psi všech plemen s PP i bez PP majitel� z �eské 
republiky i ze zahrani�í. Psi musí být starší 18 m�síc� a mít výkonnostní pr�kaz platný v 
dané zemi. Kvalifika�ní kritéria pro Mistrovství �eské republiky v agility schvaluje 
každoro�n� výbor KA �R.  

• Organizace 

Mistrovství �eské republiky v agility je po�ádáno každoro�n�. Mohou se ho, bez nároku na 
titul, zú�astnit i cizinci. Hlavním organizátorem je Klub agility �R a spolu s ním se na 
organizaci podílí místní organizace agility, která o konání M�R požádala. O po�adatelství 
M�R musí organizace požádat p�edem výbor Klubu Agility �R. V žádosti musí být uvedeno 
jméno kandidující organizace, zvolené místo a datum, jméno a adresa vedoucího závodu. 
Musí rovn�ž obsahovat stru�nou charakteristiku areálu a jeho za�ízení, a dále návrh rozpo�tu 
akce. Datum sout�že je termínem chrán�ným a musí být za�azen do termínového kalendá�e 
akcí agility. Za mistrovské závody se považují Agility a Jumping, jejichž výsledky se s�ítají.  

Mistrovství �eské republiky junior� a mládeže: 
 

• Kvalifikace 

Mistrovství �R mládeže a junior� se mohou zú�astnit psi všech plemen s PP i bez PP 
majitel� z �eské republiky i ze zahrani�í. Psi musí být starší 18 m�síc� a mít výkonnostní 
pr�kaz platný v dané zemi. Kvalifika�ní kritéria pro Mistrovství �eské republiky mládeže a 
junior� v agility schvaluje každoro�n� výbor KA �R.  



• Organizace 

Mistrovství �eské republiky junior� a mládeže v agility je po�ádáno každoro�n�. Mohou se 
ho, bez nároku na titul, zú�astnit i cizinci. Hlavním organizátorem je Klub agility �R a 
organizace, které se ucházejí o po�ádání tohoto mistrovství, o n� musí požádat p�edem Klub 
Agility �R. V žádosti musí být uvedeno jméno kandidující organizace, zvolené místo a 
datum, jméno a adresa vedoucího závodu. Musí rovn�ž obsahovat stru�nou charakteristiku 
areálu a jeho za�ízení, a dále návrh rozpo�tu akce. Datum sout�že je termínem chrán�ným a 
musí být za�azen do termínového kalendá�e akcí agility. Za mistrovské závody se považují 
Agility a Jumping, jejichž výsledky se s�ítají.  

V�kové kategorie 
 

• do 13 let (v�etn�)  
• nad 13 let do 18 let (v�etn�)  

 

Mistrovství sv�ta FCI a vrcholné mezinárodní závody s ú�astí 
reprezentace �R: 
 
 

• Kvalifikace 

Kvalifika�ních závod�, které stanoví výbor KA �R, se mohou zú�astnit psi všech plemen s 
PP i bez PP. Kvalifikovat na MS FCI se mohou jen psi, kte�í mají pr�kaz p�vodu FCI a 
složenou zkoušku A2 na výborn� (V). Podmínky pro ú�ast na kvalifika�ních závodech a 
za�azení do reprezentace �R ur�uje na návrh trenéra reprezentace výbor KA �R.  

• Vrcholné mezinárodní akce agility s ú�astí reprezentace �R 

Na vrcholové mezinárodní akce agility, jichž se ú�astní reprezentace �R, ur�uje její složení 
výbor KA �R na návrh trenéra reprezentace. Kvalifikace je podmín�na ú�astí na 
kvalifika�ních závodech schválených výborem KA �R a složením zkoušky A2 na výborn� 
(V).  

 

C.A.C.Ag (�ekatelství šampiona �R v agility): 

Vybrané závody v �eské republice, na kterých bude titul ud�lován (max. 6× do roka), 
potvrzuje výbor KA �R na základ� žádosti po�ádající organizace podané do konce listopadu 
p�edcházejícího roku. 

Po spln�ní podmínek pro ud�lení titulu Šampiona �R dané Sout�žním �ádem KA �R m�že 
�ekatel požádat výbor KA �R o p�iznání titulu Šampion �R v agility.  

 

C.A.C.I.Ag. 



O po�ádání závodu se zadáváním tohoto titulu je nutno žádat hlavního výcviká�e do konce 
listopadu p�edcházejícího roku. Po schválení termínu výborem KA schvaluje tyto akce i 
Sekce agility p�i FCI. Poplatky spojené s po�ádáním této akce �iní 1.200 K� (manipula�ní 
poplatky FCI jsou 15 EUR za každý úkon), platí je po�adatel akce složenkou na konto KA 
�R najednou s odvody ze závod�. 

Výsledková listina závodu C.A.C.I.Ag. musí obsahovat �eské i anglické nadpisy, po�adí 
startovní �íslo, jméno psovoda, celé jméno psa (i s chovnou stanicí), plemeno atd. Závod 
musí být posuzován mezinárodním rozhod�ím FCI.  

Tituly agility 
 
Mistr �R v agility 
 

m�že být pouze �eský ob�an, první v po�adí ob�an� �R na Mistrovství republiky. 
Ud�luje se zvláš� v každé velikostní kategorii.  
 

Mistr �eské republiky mládeže v agility 
 

m�že být pouze �eský ob�an, první v po�adí ob�an� �R na Mistrovství republiky 
junior� a mládeže. Ud�luje se zvláš� v každé velikostní a v�kové kategorii.  

 
Šampion A3 - podmínky ur�uje �ád agility �R v kapitole 7.2.3.  
 

Mezinárodní šampion agility  
 

lze ud�lit tomu, kdo získá 3 �ekatelství C.A.C.I.Ag nejmén� ve dvou r�zných státech od 
dvou r�zných mezinárodních rozhod�ích. Mezi zadáním prvního a posledního titulu 
musí uplynout nejmén� jeden rok a jeden den. K �ekatelstvím musí být ješt� p�iloženo 
výstavní ocen�ní z mezinárodní nebo národní výstavy ps� s hodnocením výborný nebo 
velmi dobrý. �ekatelství C.A.C.I.Ag a Res. C.A.C.I.Ag je ud�lováno pouze ps�m s PP 
na závodech schválených FCI. Je ud�lováno ve t�ídách A2 a A3. C.A.C.I.Ag je ud�len 
vít�zi v každé z velikostních kategorií. Pes musí tra� absolvovat bez chyb. Druhému v 
po�adí se zadává Res. C.A.C.I.Ag který platí jako C.A.C.I.Ag v p�ípad� vít�zství psa, 
který už je držitelem titulu Mezinárodní šampion agility. Sout�že se mohou zú�astnit 
pouze psi plemen uznaných FCI.  
 

Národní šampion agility  
 

lze ud�lit tomu, kdo získá 4 �ekatelství C.A.C.Ag nejmén� od t�í r�zných rozhod�ích. 
Mezi zadáním prvního a posledního titulu musí uplynout nejmén� jeden rok a den. K 
�ekatelství musí být ješt� p�iloženo výstavní ocen�ní z národní nebo mezinárodní 
výstavy s hodnocením minimáln� velmi dobrý. �ekatelství C.A.C.Ag a Res. C.A.C.Ag 
je ud�lováno pouze ps�m s PP na závodech schválených výborem KA �R. Titul získává 
vít�z sou�tu závod� Agility + Jumping v každé z velikostních kategoriích. Oba závody 
musí prob�hnout v rámci jedné akce, maximáln� b�hem 48 hodin. Na titul má nárok pes, 
který získá v sou�tu obou závod� maximáln� 5,99 trestného bodu; totéž platí pro 
druhého psa v po�adí. Druhý v po�adí m�že získat Res. C.A.C.Ag, který platí jako 
C.A.C.Ag. v p�ípad� vít�zství psa, který už je držitelem titulu Národní šampion agility.  
 

Pes roku  
 



titul získává vít�z celoro�ní sout�že po�ádané KA �R. Do této sout�že jsou zapo�ítávány 
výsledky všech �eských ps� ze všech závod� v pr�b�hu roku. Aktuální podmínky sout�že pro 
p�íslušný rok ur�uje výbor Klubu agility �R. Ud�luje se zvláš� v každé velikostní kategorii.  
 

Vít�z Ligy mládeže  
 

titul m�že získat mládež do 16 let v�etn� v rámci celoro�ní sout�že po�ádané KA �R. 
Podmínky sout�že a bodové hodnocení vycházejí ze sout�že Pes roku, její pravidla pro 
p�íslušný rok ur�uje výbor Klubu agility �R. Ud�luje se zvláš� v každé velikostní kategorii.  
 
 
Termínový kalendá� sestavuje jednatelka KA �R na základ� žádosti o za�azení. 

V kalendá�i se uvád�jí:  

• oficiální závody (na které KA deleguje rozhod�í)  
• mistrovství �R, mistrovství �R mládeže, mistrovství sv�ta  
• školení instruktor�, školení adept� na rozhod�í a další akce po�ádané pod záštitou 

KA  
• letní výcvikové tábory  

Podrobné informace o po�ádaných akcích uvád�jí p�íslušné propozice.  

Rozhod�í 

Po�adatel se vhodnou formou dohodne s delegovaným rozhod�ím na nezbytných 
záležitostech. (Viz �lánek 9 �ádu agility �R). Posoudí-li zkoušky, Jumping nebo Agility jiný 
rozhod�í, než byl delegován, nebudou se tyto zapo�ítávat do žádných celorepublikových 
sout�ží ani pro postup do vyšší t�ídy (nepíší se do výkonnostního pr�kazu). Zm�nu v delegaci 
rozhod�ího je oprávn�n v od�vodn�ných p�ípadech provést pouze výbor KA �R.  

Rozhod�í má pravomoc rozhodnout o zp�sobilosti prostoru parkuru. 

Rozhod�í má nárok na:  

• posude�né 800,- K� hrubého (-15 % da�)  
• cestovné 4,- K�/km  
• diety  

  A) v p�ípad�, že je stravné propláceno: 
60,- K�, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin 
90,- K�, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin 
150,- K�, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin  

 
  B) v p�ípad�, že je stravné zajiš�ováno in natura a hrazeno fakturou nebo v 

hotovosti, lze �erpat vyhláškou stanovené maximální výše sazeb: 
67,- K�, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin 
102,- K�, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin 
159,- K�, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. V tomto p�ípad� musí 
být nedílnou p�ílohou vyú�tování rozpis poskytnuté stravy.  

Vše proplácí po�adatel akce.  



Rozhod�í je povinen �ídit se p�i posuzování platným �ádem Agility �R. 

Odvody ze závod� agility 

Pravidla pro odvody a ostatní platby ze závod� agility stanovuje výbor KA �R. Odpov�dnost 
za vyú�tování a platbu nese po�adatel závod�. Výše odvodu je 10,- K� za tým a den závod� 
pro �lena KA �R, 100,- K� za tým a den pro ne�lena KA �R. Platba se provádí na ú�et KA 
�R (�íslo ú�tu: 281295369/0800) p�íkazem k p�evodu nebo složenkou A-V. Jako variabilní 
symbol je uvád�no datum konání akce (nap�. závody 12. - 13. 5. 2001 = VS 1213052001, 
nebo závody 23. 4. 2001 = VS 23042001). 

S odvody též souvisí poplatek za žádost a vystavení výkonnostního pr�kazu KA �R:  

• poplatek pro �lena KA �R: 70,- K�  
• poplatek pro ne�lena KA �R: 170,- K�  

 

Poplatky se odvád�jí spole�n� s odvody se závod�, na kterém byla žádost o vydání 
výkonnostního pr�kazu podána a vypln�na. 

Vyú�tování s fotokopií dokladu o platb� je nutné zaslat na adresu pokladní KA �R. 

P�íklad výpo�tu odvod� a forma vyú�tování: 

 

Výkonnostní pr�kazy �lenové 4 × 70,- 280,- K� 
Výkonnostní pr�kazy ne�lenové 1 × 170,- 170,- K� 
Celkem  450,- K� 
   
Odvod �lenové 92 × 10,- 920,- K� 
Odvod ne�lenové 2 × 100,- 200,- K� 
Celkem  1.120,- K� 
   
Odvod celkem  1.570,- K� 

 
Školení instruktor� organizuje výbor KA ve spolupráci s pov��enou oblastní skupinou.  
 
Podmínky získání pr�kazu instruktora: 
 

• dosažení v�ku 18 let  
• �lenství v KA �R  
• složená zkouška A2  
• úsp�šné absolvování záv�re�ného testu  

Pr�kazy instruktora vydává vedoucí školení, kterého ur�í výbor. Odm�na pro školitele 
odpovídá �ástce posude�ného rozhod�ích v�etn� náklad� na dopravu a stravu a proplácí ji 
po�adatel školení.  



Školení adept� na rozhod�í organizuje výbor KA ve spolupráci s komisí rozhod�ích.  

Skládá se z n�kolika �ástí:  

• vstupní test  
• 3× dvoudenní hospitace u min. 2 mezinárodních rozhod�ích (i zahrani�ní)  
• 3× jednodenní hospitace u min. 2 mezinárodních rozhod�ích (i zahrani�ní)  
• záv�re�ný test  

 

Podmínky získání licence rozhod�ího:  

• úsp�šné absolvování celého školení  
• složená zkouška 5× A2 na V  
• 3 roky �lenství v KA �R  
• souhlas výboru  

 
Školení rozhod�ích svolává výbor KA �R ve spolupráci s mezinárodními rozhod�ími KA 
�R dle pot�eby.  
 
Výkonnostní pr�kazy vydává hlavní výcviká� KA �R na základ� žádosti. V den závodu je u 
po�adatele, rozhod�ího nebo hlavního výcviká�e k dispozici "Žádost o vydání výkonnostního 
pr�kazu", žadatelé si ji vyplní a po p�em��ení kohoutkové výšky psa rozhod�ím odevzdají 
po�adateli místo výkonnostního pr�kazu. Po skon�ení závodu po�adatel nejpozd�ji do 5ti dn� 
od data konání akce zašle žádosti o výkonnostní pr�kazy hlavnímu výcviká�i. Hlavní 
výcviká� pak doty�ným žadatel�m pošle obratem výkonnostní pr�kazy.  
Pr�kazy A3 vydává hlavní výcviká� na základ� spln�ní podmínek pro za�azení do této t�ídy 
podle Zkušebního �ádu odst. 6.2.3 a po zaslání vypln�né žádosti.  
 
Celoro�ní sout�že "Pes roku" a "Liga mládeže" se �ídí pravidly stanovenými výborem KA 
�R.  


