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LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS
AGILITY VARŽYBŲ RENGIMO TAISYKLĖS
1.
Bendroji dalis
1.1. LKD Agility varžybų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos remiantis LKD
Įstatais ir FCI nustatytais reikalavimais (toliau – FCI taisyklės).
1.2. Taisyklės yra dokumentas, reglamentuojantis šunų vikrumo (toliau - „agility“) varžybų
Lietuvoje planavimą, rengimą ir organizavimą, titulų suteikimo bei ginčų nagrinėjimo tvarką. Šių
Taisyklių nuostatos neprivalomos planuojant, organizuojant bei vykdant Klubines varžybas.
1.3. Taisyklės yra privalomos visiems LKD nariams (klubams, agility sekcijoms, skyriams,
fiziniams asmenims, turintiems šių išduotus LKD narystę patvirtinančius pažymėjimus), taip pat
varžybas organizuojantiems, vykdantiems bei jose dalyvaujantiems asmenims. Taisyklių 2;3;4;6 ir
11 p. nurodytų reikalavimų taikymui gali būti daromos išimtys šių Taisyklių 10 p. nurodyta tvarka.
1.4. Taisyklėse neaptartus klausimus nagrinėja LKD Agility sportininkų kolegijos (toliau ASK)
Taryba (toliau – Taryba). Klausimas, išnagrinėtas ir įtvirtintas Tarybos sprendimu, tampa
precedentu ir juo turi būti vadovaujamasi analogišką klausimą nagrinėjant ateityje.
1.5. Šių taisyklių laikymąsi kontroliuoja Taryba.
1.6. „Agility“ varžybų rūšys:
1.6.1. Nacionalinės agility varžybos – varžybos, kuriose suteikiamas kandidato į Lietuvos agility
čempionus (LT CACAg) titulas.
1.6.2. Tarptautinės agility varžybos – varžybos, kuriose suteikiamas kandidato į tarptautinius
agility čempionus (CACIAg) titulas.
1.6.3. Įskaitinės agility varžybos – varžybos, kurių metu organizuojama nors viena rungtis (trasa)
Agility/Jumping 1, Agility/Jumping 2 ar Agility/Jumping 3 (Taisyklių 5.6.1-5.6.3 p.)
1.6.4. Klubinės agility varžybos – varžybos, kuriose titulai nesuteikiami ir nerengiamos trasos
(rungtys) Agility/Jumping 1, Agility/Jumping 2 ar Agility/Jumping 3 (Taisyklių 5.6.1-5.6.3 p.).
1.7. Organizuoti Tarptautines, Nacionalines ar Įskaitines agility varžybas turi teisę LKD nariai
(klubai nariai bei nariai, veikiantys pagal bendradarbiavimo su LKD sutartį, jų skyriai bei sekcijos)
kurie nustatyta tvarka yra pateikę planuojamų varžybų sąrašus ir jų varžybos įtrauktos į Tarybos
patvirtintą varžybų tvarkaraštį (ar gavę Tarybos pritarimą) šių Taisyklių nustatyta tvarka.
1.8. Agility varžybose turi teisę dalyvauti visi sveiki, teisės aktų nustatyta tvarka paskiepyti ir
Lietuvos Respublikos (arba šalies, iš kurios jie atvyko) teisės aktų nustatyta tvarka paženklinti ir
registruoti, ne jaunesni nei šiose Taisyklėse nurodyto amžiaus šunys, tiek turintis FCI pripažįstamus
kilmės dokumentus, tiek ir be jų.
1.9. Agility varžybos organizuojamos siekiant agility sporto tikslų ir įgyvendinat šio sporto
uždavinius, užtikrinant šunų bei vedlių saugumą, užtikrinant toleranciją, bei pagarbą.
2.
Varžybų planavimas
2.1. Visi agility varžybų organizatoriai ateinamiems metams savo planuojamų organizuoti
varžybų sąrašus turi pateikti Tarybai iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Sąraše organizatoriai nurodo
varžybų rūšį, datą, teisėją (jei žinomas). Jei varžybų metu bus vykdoma (numatoma vykdyti)
atranka į FCI Pasaulio agility čempionatą, tai turi būti nurodoma.

2.2. Varžybų tvarkaraštį (toliau – Tvarkaraštis) ateinantiems metams tvirtina Taryba ir užtikrina,
kad jis būtų paskelbtas, taip pat ir LKD puslapyje. Visos Tvarkaraštyje nurodytos varžybos
organizuojamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
2.3. Į Tvarkaraštį neįtrauktos Nacionalinės ar Įskaitinės agility varžybos gali būti rengiamos
gavus išankstinį Tarybos pritarimą. Taryba turi teisę netvirtinti ir į Tvarkaraštį netraukti varžybų
vien tik tuo pagrindu, jei varžybas prašoma į Tvarkaraštį įtraukti likus mažiau nei mėnuo iki jų
pradžios.
2.4. Agility varžybų organizatorius turi teisę atšaukti Tvarkaraštyje įtrauktas varžybas, apie tai
informuodamas viešai. Apie varžybų, įtrauktų į Tvarkaraštį atšaukimą turi būti informuojama ir
Taryba.
3.
Varžybų informacija ir jos paskelbimas
3.1. Organizuojamų varžybų informacija (varžybų reglamentas) turi būti skelbiama ir prieinama
viešai.
3.2. Skelbiamų varžybų informacijoje turi būti nurodoma visa informacija apie organizuojamas
varžybas, tokia kaip: varžybų rūšis (turi būti pateikta informacija apie varžybose suteikiamus
titulus), varžybose dalyvių įveikiamos rungtys (trasos), lygis, jų tipas, dalyvių registracijos tvarka
(ar reikalinga išankstinė registracija, ar reikia pildyti registracijos formą), dalyvio mokestis, jo
mokėjimo, gražinimo ir atleidimo nuo jo tvarka, dalyvių limitas (jei toks nustatomas) varžybų vieta,
teisėjas, danga, zoninių kliūčių danga, nugalėtojų apdovanojimas (-ai), pateikiama kita svarbi
informacija.
3.3. Rengiant varžybas sudaromi ir skelbiami dalyvių sąrašai.
3.4. Jei varžybose numatyta, kad teisėjaus keli teisėjai arba teisėjai stažuotojai, turi būti
nurodoma, kokių lygių ir kuriose trasose kokie teisėjai ir/ar stažuotojai teisėjaus.
3.5. Užregistruotam į varžybas šuniui kritus, pateikus šuns mirtį/kritimą įrodančius veterinarijos
gydytojo išduotus dokumentus, organizatorius privalo grąžinti dalyvio iš anksto sumokėtą
registracijos mokestį. Iš anksto sumokėti dalyvių mokesčiai privalo būti gražinti varžybas atšaukus
ar joms neįvykus.
3.6. Varžybų organizatoriai turi užtikrinti, kad varžybos vyktų pagal paskelbtą informaciją. Jei
varžybų organizatorius, viešai apie tai nepranešęs iki varžybų pradžios pakeičia paskelbtas varžybų
taisykles, dalyviai turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą dalyvio mokestį.
3.7. Pasibaigus varžyboms protokolai negali būti keičiami ar koreguojami.
3.8. Įvykus varžyboms turi būti skelbiami (ar išsiunčiami visiems dalyviams) varžybų protokolai.
Varžybų protokolai pateikiami LKD ir Tarybai el. paštu.
4.
Agility darbo knygelės
4.1. Agility darbinė knygelė - dokumentas, patvirtinantis šuns agility pasiekimus bei varžybose
užimtas vietas. Agility darbinę knygelę turi turėti varžybų dalyviai, dalyvaujantys A1; A2 ir A3
lygiuose. Agility darbo knygelės pateikiamos varžybų organizatoriams.
4.2. Agility darbo knygeles išduoda agility klubai, sekcijos ar komandos. Apie išduotas Agility
darbo knygeles turi būti pranešama Tarybai, kuri visas Agility darbo knygeles registruoja į bendrą
Lietuvos agility darbo knygelių registrą.
4.3. A1; A2; A3 lygių rezultatai, pasiekti varžybose, registruojami darbo knygelėse, įrašant vedlį,
trasos tipą, lygį, dalyvių tarp kurių varžėsi šuo skaičių, bendrą surinktų baudos taškų skaičių ir
užimtą vietą. Darbo knygelėse registruojami tik įskaitiniai (trasos su įvertinimu puikiai ir be baudos
taškų) rezultatai. Jei vedlys pageidauja varžybų metu organizatoriai privalo įrašyti ir neįskaitinius
varžybų rezultatus.
5.

Varžybų rungtys, lygiai ir dalyvių ūgio kategorijos

5.1. Varžybose dalyvaujantys šunys varžosi penkiose ūgio kategorijose, šokant nustatytą kartelių
aukštį:
Kategorija
XSmall (XS)
Small (S)
Medium (M)
MiniLarge (ML) - FCI taisyklių, įsigaliosiančių 2023.01.01,
Intermediate (I) atitikmuo
Large (L)

Šuns ūgis ties ketera (cm, imtinai)
iki 27,99
28 - 34,99
35 - 42,99
43 – 47,99
nuo 48

5.2. Kliūčių aukščiai pagal ūgio kategorijas:
5.2.1. XSmall (XS):
5.2.1.1.
Barjero kartelės aukštis: 15 – 20 cm.
5.2.1.2.
Sienelės aukštis 20 cm.
5.2.1.3.
Dvigubas barjeras: maksimalus gylis 20 cm. Aukščio skirtumas tarp
pirmos ir antros kartelės 10 cm.
5.2.1.4.
Tolis: 1 mažiausias tolio kliūties elementas.
5.2.1.5.
Ratas: atstumas nuo žemės iki rato centro 45 cm.
5.2.2. Small (S):
5.2.2.1.
Barjero kartelės ir sienelės aukštis: 25 – 30 cm.
5.2.2.2.
Dvigubas barjeras: maksimalus gylis 30 cm. Aukščio skirtumas tarp
pirmos ir antros kartelės 15 – 25 cm.
5.2.2.3.
Tolis: 40 – 50 cm (2 mažiausi tolio kliūties elementai).
5.2.2.4.
Ratas: atstumas nuo žemės iki rato centro 55 cm.
5.2.3. Medium (M):
5.2.3.1.
Barjero kartelės ir sienelės aukštis: 35 – 40 cm
5.2.3.2.
Dvigubas barjeras: maksimalus gylis 40 cm. Aukščio skirtumas tarp
pirmos ir antros kartelės 15 – 25 cm.
5.2.3.3.
Tolis: 70 – 90 cm (3 mažiausi tolio kliūties elementai).
5.2.3.4.
Ratas: atstumas nuo žemės iki rato centro 55 cm.
5.2.4. MiniLarge (M):
5.2.4.1.
Barjero kartelės ir sienelės aukštis: 45 – 50 cm
5.2.4.2.
Dvigubas barjeras: maksimalus gylis 45 cm. Aukščio skirtumas tarp
pirmos ir antros kartelės 15 – 25 cm.
5.2.4.3.
Tolis: 90 – 110 cm (3 arba 4 tolio kliūties elementai).
5.2.4.4.
Ratas: atstumas nuo žemės iki rato centro 70 cm.
5.2.5. Large (L):
5.2.5.1.
Barjero kartelės ir sienelės aukštis: 55 – 60 cm
5.2.5.2.
Dvigubas barjeras: maksimalus gylis 50 cm. Aukščio skirtumas tarp
pirmos ir antros kartelės 15 - 25 cm.
5.2.5.3.
Tolis: 120 – 150 cm (4 tolio kliūties elementai).
5.2.5.4.
Ratas: atstumas nuo žemės iki rato centro 80 cm.
5.3. Tose pačiose varžybose šuo gali dalyvauti tik vienoje ūgio kategorijoje. Ūgio kategorija,
kurioje šuo varžosi, pažymima dalyvių sąraše, tai pat nurodoma Agility darbo knygelėje. Esant
abejonių dėl šuns ūgio, „XS“, „S“, „M“, „ML“ ūgio kategorijoje besivaržantys šunys gali būti
matuojami varžybų teisėjo. Varžybose negali būti matuojami „XS“, „S“, „M“, „LM“ ūgio
kategorijoje besivaržantys šunys, kurių darbo knygelėje yra bent 3 FCI tarptautinio agility teisėjo
sertifikatus turinčių teisėjų įrašai, patvirtinantys ūgio kategoriją, kurioje šuo startuoja.
5.4. Pereinamo laikotarpio šunų pervedimo į naujai patvirtintas kategorijas „XS“ ir „LM“
nuostatai:

5.4.1. Pervedami iš kitų kategorijų į kategorijas į „XS“ ar „LM“ šunys turi turėti matavimo
rezultatus įrašytus Agility darbo knygelėje arba turi būti matuojami prieš pirmus startus.
Registruojant paraiškas, vedliai privalo įspėti organizatorius, kad šuo turi būti
išmatuotas.
5.4.2. Šuns pervedimo į „XS“ ir „LM“ kategorijas momentui - užsiskaito visi iki pirmo starto
naujoje kategorijoje gauti šuns rezultatai (tame tarpe egzaminų rezultatai ir kandidato į
LT čempionus sertifikatai).
5.5. Oficialios varžybų rungtys (trasos):
5.5.1. Agility – naudojamos kontaktinės kliūtys.
5.5.2. Jumping‘as – nenaudojamos kontaktinės kliūtys.
5.6. Oficialios rungtys (trasos) skirstomos į tris lygius:
5.6.1. Agility/Jumping 1 (A1, J1) – gali varžytis visi šunys, kuriems renginio dieną suėjo ne
mažiau kaip 18 mėn.
5.6.2. Agility/Jumping 2 (A2, J2) – gali varžytis tik tie šunys, kurie yra ne mažiau kaip 3 kartus
įveikę Agility1 (A1) trasą su įvertinimu puikiai ir be baudos taškų, teisėjaujant bent 2 skirtingiems
teisėjams.
5.6.3. Agility/Jumping 3 – gali varžytis tik tie šunys, kurie yra ne mažiau kaip 3 kartus įveikę
Agility2 (A2) trasą su įvertinimu puikiai ir be baudos taškų, teisėjaujant bent 2 skirtingiems
teisėjams.
5.7. Organizatorių nuožiūra varžybų metų gali būti numatomos:
5.7.1. atviros (Open) tipo rungtys (trasos), kuriose gali dalyvauti A1-A3 lygių šunys varžybų
dalyviai.
5.7.2. pradedančiųjų (A0) – gali dalyvauti A1-A3 dar nestartavę šunys, kurių amžius 12 ir daugiau
mėn. Pradedančiųjų (A0) lygio rungtis (trasa) sudaroma tik iš barjerų ir kietų tunelių. Maksimalus
kliūčių rungtyje (trasoje) skaičius – 15. Nustatomas barjerų aukštis „L“ ir „LM“ ūgio kategorijai 40 cm. ; „M“ ūgio kategorijai – 30 cm.; “XS” ir “S” ūgio kategorijoje – 15-20 cm.
5.7.3. šuniukų (puppy) – gali dalyvauti A1-A3 bei A0 dar nestartavę šunys, kurių amžius 8 ir
daugiau mėn. Šuniukų lygio rungtis (trasa) sudaroma tik iš kietų maišų.
5.7.4. veteranų (Senior) rungtis – kurioje dalyvauja vyresni nei 8 metų šunys ir nestartavę tų
varžybų kitų lygių rungtyse. Veteranų (Senior) rungtyje taip pat gali būti leidžiama startuoti:
5.7.4.1. jaunesniems nei 8 metų šunims, jei jie dėl sveikatos, fiziologijos ar kitų ypatybių
nedalyvauja kitose rungtyse, tačiau jau yra dalyvavę varžybų A1 ar aukštesnio lygio rungtyse
(trasose) ankstesnėse varžybose. Tokiu atveju šunims, jaunesniems nei 8 metai, startavusiems
veteranų (Senior) rungtyje nors vienose varžybose, vėliau startuoti kitų lygių rungtyse (trasose)
neleidžiama;
5.7.4.2. jaunesniems nei 8 metų šunims (jei jie nestartuoja tų varžybų kitų lygių rungtyse), jei jie
startuoja su nepatyrusiu vedliu – t.y. vedliu, kuris per paskutinius 5 metus nėra startavęs su jokiu
šuniu nei vienose varžybose nei vienoje A1-A3 lygio rungtyje. Tokiu atveju šunims, su neaptyrusiu
vedliu, startavusiems veteranų rungtyje, kitose varžybose yra leidžiama startuoti lygio, kurį jis jau
yra pasiekęs, rungtyse.
5.7.5. Estafetė – rungtis, kurioje du ar daugiau šunų trasą (ar jos dalį) įveikia vienas po kito;
5.7.6. Kitokio tipo rungtys – sudarytas tik iš tunelių, slalomo, žaidimai („gambler“, „snooker“,
„dragas“) ir kt.
6.
Varžybų organizavimas ir vykdymas
6.1.
Varžybos organizuojamos laikantis šių taisyklių. Varžybų organizatoriai nuo 2023.01.01
organizuodami rungtis privalo taikyti ūgio kategorijų išplėtimą. Iki 2023.01.01 ūgio kategorijų
išplėtimas yra rekomendacinio pobūdžio.
6.2.
Varžybas organizuoja organizatoriai patys, ar pasitelkę vykdytojus.

6.3.
Vykdytojai yra asmenys, kurie veikia organizatoriaus vardu pagal jiems suteiktus
įgaliojimus ir užtikrina tinkamą varžybų paskelbimą, eigą. Vykdytojas turi teisių ir pareigų tiek,
kiek jam jų suteikia organizatorius.
6.4.
Visos varžybų pajamos ir išlaidos tenka jų organizatoriams bei vykdytojams.
6.5.
Varžybų organizatorius turi užtikrinti teisės aktais įtvirtintų veterinarijos reikalavimų
gyvūnams laikymąsi ir turi laikytis reikalavimų taikomų renginių su gyvūnais organizatoriams.
Apie veterinarijos reikalavimus (veterinarinę patikrą) organizatoriai nurodo varžybų informacijoje.
6.6.
Tarptautinių varžybų rungtyse, kuriose suteikiamas FCI titulas turi būti griežtai laikomasi
FCI Agility varžybų reikalavimų.
6.7.
Nacionalinėse/Įskaitinėse/Klubinėse varžybose iki 2025.01.01 gali būti naudojamas
išsiskiriantis ratas, kurio matmenys atitinka iki 2023.01.01 dienos galiojusius FCI reglamentus.
6.8.
Tarptautinėse agility varžybose plotas rungčiai (trasai) įrengti turi būti ne mažesnis nei
20m x 40m, o plotas, kuriame įrengiamas ringas bent 24m x 40m. Nacionalinėse ir Įskaitinėse
agility varžybose ringas rungtims (trasoms) įrengti turi būti ne mažesnis nei 15m x 30m. Jei
varžybose naudojami du ringai, rekomenduojama tarp jų turėti pertvarą arba jie turi būti nutolę
vienas nuo kito apie 10 m.
6.9.
Nacionalinėse/Įskaitinėse/Klubinėse varžybose rekomenduojama laikytis FCI Agility
taisyklėse numatytų reikalavimų reglamentuojančių zoninių kliūčių bei slalomo panaudojimą. Jei
Organizatoriai neužtikrina pilno, FCI dokumentuose nustatytus matmenis atitinkančio, kliūčių
komplekto arba Organizatorių turimas kliūčių komplektas nesaugus, teisėjas gali pakoreguoti trasos
dizainą pagal turimą/saugų kliūčių komplektą.
6.10.
Trasos standartinį laiką nustato teisėjas atsižvelgiant į trasos lygį, sudėtingumą bei
dangos, ant kurios pastatyta trasa ypatumus. Jei visos kategorijos bėga tą pačią trasą, teisėjas gali
nustatyti skirtingą standartinį laiką atskiroms ūgio kategorijoms.
6.11.
Maksimalus trasos laikas nustatomas dalinant Agility trasą iš 2,5 m/s, o Jumping trasą iš 3
m/s. Teisėjas atsižvelgiant į trasos ar dangos ypatumus, gali nustatyti kitą maksimalų trasos laiką
arba nustatyti skirtingą maksimalų laiką atskiroms ūgio kategorijoms.
6.12.
Tunelių tvirtinimas turi būti saugus, užtikrinti, kad tunelis neslystų jo įveikimo metu, bet ir
išlaikytų natūralų minkštumą.
6.13.
Varžyboms teisėjauja varžybų organizatorių pakviesti nacionalinės ar tarptautinės
kategorijos FCI sertifikatus turintys teisėjai.
6.14.
Organizatoriai privalo užtikrinti pakankamą padėjėjų kiekį, kad varžybos vyktų sklandžiai.
Rekomenduojama, kad viename ringe dirbtų:
▪
Sekretorius, kuris žymi teisėjo paskirtas baudas, išrašo diplomus, titulų sertifikatus,
kontroliuoja teisingą jų pasirašymą;
▪
2 laikininkai (1 oficialus, 1 atsarginis);
▪
4 ringo padėjėjai, atsakingi už kliūčių atstatymą;
▪
Sekretoriato darbuotojai (mažiausiai 2) atsakingi už informacinę lentą, darbinių knygelių
pildymą, vietų nustatymą;
▪
1 ringo asistentas dalyvių palydėjimui į ringą ir iš ringo;
▪
6 asmenų komanda trasos sustatymui arba perstatymui pagal teisėjo nurodymus.
6.15.
Varžybose turi būti įrengta vieta sekretoriatui.
6.16.
Varžybose rekomenduojamas vandentiekis arba vanduo šunų girdymui.
6.17.
Visoje varžybų teritorijoje dalyviai turi laikytis švaros. Vedliai privalo užtikrinti, kad jų
šunys netrukdytų kitiems, nepadarytų žalos ir nebūtų sužaloti.
6.18.
Rekomenduojama prie ringo įrengti informacinę lentą, kurioje operatyviai kabinama
varžybų informacija, startinis dalyvių sąrašas, rungčių (trasų) eiliškumas, rezultatai.
6.19.
Varžybų metu gali būti rengiamos parodomosios programos, konkursai ir pan.
7.

Pagrindinės varžybų eigos taisyklės

7.1.
Rungtis turi būti įveikiama teisėjo nustatyta seka, per ne ilgesnį nei nustatytas maksimalus
laikas. Jei rungtis (trasa) turi kitokias taisykles, jos turi būti aiškiai aprašytos varžybų informacijoje.
7.2.
Iki starto Vedlys negali praktikuotis trasoje. Tačiau gali organizatorių numatytu laiku
apžiūrėti trasą.
7.3.
Rungtyse šuo turi būti be antkaklio, be pavadžio.
7.4.
Trasoje vedliui negalima liesti šuns ar kliūčių.
7.5.
A1-A3 lygio rungtyse vedlys negali nieko turėti rankose.
7.6.
Vedliui leidžiama užimti padėtį bet kurioje trasos vietoje. Startuoti leidžiama tik po teisėjo
signalo. Laikas pradedamas skaičiuoti kai šuo kerta starto liniją, ir baigiamas, kai šuo teisingai
įveikia paskutinę kliūtį.
7.7.
Trasos įveikimo metu leidžiamos įvairios komandos ir ženklai.
7.8.
Vedlys turi užtikrinti, kad neliečiant šuns ar kliūčių, šuo įveiktų kliūtis teisinga tvarka.
7.9.
Vedlys negali įveikti pats, palįsti po ar peršokti per kliūtis.
7.10.
Baigęs trasą, vedlys ir šuo palieka ringą.
7.11.
Varžybose dalyviai startuoja pagal varžybų organizatorių parengtą startinį sąrašą.
8.
Teisėjavimas varžybose
8.1.
Varžyboms teisėjauja nacionalinės ar tarptautinės kategorijos FCI sertifikatus turintys
teisėjai, gavę savo kinologinės organizacijos leidimą teisėjauti tose varžybose.
8.2.
Varžybų teisėjas varžybose teisėjauja vadovaudamasis FCI taisyklėmis, laikydamasis LKD
Agility teisėjo patvirtinimo nuostatų, FCI teisėjų rekomendacijų. Nacionalinėse, Įskaitinėse ir
Klubinėse agility varžybose bei Tarptautinių varžybų trasose, kuriose nėra suteikiamas (CACIAg)
titulas taikomos šiose taisyklėse numatytos nacionalinės išimtys.
8.3.
Teisėjams teisėjavimo varžybose metu draudžiama būti apsvaigus nuo alkoholio, toksinių
ir/ar psichotropinių medžiagų. Varžybų teisėjui neleidžiama dalyvauti varžybose, kaip dalyviui ir
neleidžiama įveikti jo pastatytų trasų. Jei varžybose teisėjauja keli teisėjai, organizatorių nuožiūra,
teisėjui gali būti leidžiama dalyvauti varžybose, bėgant kito teisėjo teisėjaujamose rungtyse
(trasose).
8.4.
A1-A3 lygio rungtyse (trasose) numatomi tokie įvertinimai:
8.4.1. “puikiai” – viso baudos taškų 0-5.99;
8.4.2. “labai gerai” – viso baudos taškų 6-15,99;
8.4.3. “gerai” – viso baudos taškų 16-25.99;
8.4.4. Nevertinama – viso 26 ir daugiau baudos taškų.
8.5.
Baudos.
8.5.1. Baudos už laiką: Jei trasa įveikiama per ilgesnį negu nustatytą Standartinį laiką, bet
neviršija Maksimalaus laiko, bauda už Standartinio laiko viršijimą yra lygi trasos
įveikimo laiko ir Standartinio laiko skirtumui.
8.5.2. Baudos už klaidas: Kiekviena teisėjo pažymėta klaida atitinka 5 baudos taškus.
8.5.2.1. Bauda (5 baudos taškai) skiriama kiekvieną kartą kuomet, įveikiant trasą, vedlys
paliesdamas šunį ar kliūtis įgauna pranašumą arba taip nukreipia šunį į reikiamą kliūtį;
8.5.2.2. Baudos už kliūčių įveikimą:
8.5.2.2.1. Kuomet, šuniui įveikiant kliūtį kuri nors kliūties dalis (kartelė, sparnas, sienelės
viršutinė dalis) nukrenta;
8.5.2.2.2. Kiekvienas šuns bandymas įveikti kliūtį turi būti teisėjaujamas. Atsisakymas
fiksuojamas: šuo sustoja prieš kliūtį, šuo nusisuka nuo kliūties ar ją prabėga,
pralenda po barjero kartele, įkiša galvą ar koją į tunelį ir grįžta atgal, šuo peršoka
tunelį ar barjero sparną, įveikia tolį iš šoninės pusės, pralenda po arba peršoka per
zonines kliūtis. Gavus atsisakymą būtina iškart pakartotinai teisingai įveikti kliūtį to
nepadarius ir įveikus kitas trasos kliūtis šuo diskvalifikuojamas;
8.6.
Tam tikrų įrankių teisėjavimo ypatumai:

8.6.1. Ratas: jei ratas išsiskiria šuniui atsisakius įveikti kliūtį – diskvalifikavimas. Jei ratas
išsiskiria šuns šuolio metu – 5 baudos taškai;
8.6.2. Tolis: kliūties prabėgimas ar šuolis nuo šoninės kliūties dalies baudžiamas atsisakymu.
Bet kurio tolio vieneto nuvertimas – bauda. Baudos ar atsisakymai neskiriami kai
nukrenta Tolio ribas apibrėžiantys pagaliukai.
8.6.3. Buomas/Piramidė: jei šuo nepaliečia užbėgimo rampos visomis 4 kojomis
diskvalifikacija, jei šuo nušoka nuo kliūties nepaliesdamas nusileidimo rampos visomis
4 kojomis - atsisakymas, jei šuo nepaliečia bent viena letena ar jos dalimi skirtingos
spalvos zonos nubėgimo rampoje – 5 baudos taškai.
8.6.4. Supynės: šuo nušoka nuo supynių nepasiekęs persisvėrimo taško – atsisakymas; šuo
palieka supynes iki joms palietus žemę - 5 baudos taškai, jei šuo nepaliečia bent viena
letena ar jos dalimi skirtingos spalvos zonos užbėgimo ir nubėgimo rampoje – 5 baudos
taškai
8.6.5. Tunelis: jei šuo prabėga tunelio įėjimo angą neįlysdamas į tunelį arba jį peršoka
baudžiama atsisakymu;
8.6.6. Slalomas: šuniui įeinant į slalomą pirmas slalomo pagaliukas turi būti šuniui iš kairės,
antras iš dešinės ir t.t. Kiekvienas neteisingas įėjimas baudžiamas atsisakymu; visos
kitos klaidos baudžiamos viena 5 baudos taškų suma. Šuniui suklydus slalomo viduryje
klaida turi būti nedelsiant pataisoma arba visas slalomas pakartojamas. Jei šuo praeina
daugiau kaip 2 pagaliukų iš atvirkščios pusės – šuo diksvalifikuojamas. Jei šuo įveikia
kitą kliūti nepraėjęs viso slalomo teisingai – šuo diskvalifikuojamas.
8.7.
Diskvalifikavimas (maksimali suma galimų baudos taškų vienoje rungtyje):
8.7.1. Nepagarbus elgesys su teisėju;
8.7.2. Žiaurus elgesys su šunimi;
8.7.3. Maksimalaus trasos įveikimo laiko viršijimas;
8.7.4. Startas nesulaukus teisėjo signalo;
8.7.5. Trys atsisakymai;
8.7.6. Kliūčių įveikimas ne iš eilės;
8.7.7. Kliūties praleidimas ar kliūties įveikimas priešinga kryptimi;
8.7.8. Šuo arba vedlys paveikia kliūtį tokiu būdu, kad ji nebegali būti įveikiama teisingai;
8.7.9. Vedlys pats įveikia kliūtį, arba peršoka per kliūtį, pralenda po kliūtimi
8.7.10. Vedlys ką nors turi rankoje A1-A3 lygio rungtyse;
8.7.11. Šuns gražinimas į startą, kai šuo jau kirto starto liniją (išskyrus teisėjo sprendimu) ;
8.7.12. Vedlys paleidžia ar sustabdo laikmatį;
8.7.13. Šuo dėvi apykaklę, grandinėlę, antkaklį;
8.7.14. Sustojimas trasoje dėl to, kad vedlys nustoja vesti šunį (išskyrus teisėjo nurodymu);
8.7.15. Šuo elgiasi netinkamai arba palikęs ringą negrįžta arba nebėra valdomas;
8.7.16. Šuo nuolat kandžioja vedlį.
8.7.17. Vedlys treniruoja šunį trasoje iki/arba po trasos įveikimo. Jei trasa taip sukonfigūruota, kad
šuo įveikęs paskutinį trasos barjerą dar natūraliai peršoka kitą kliūtį – tokia situacija netraktuojama
kaip diskvalifikacija.
8.8.
Diskvalifikavimas reiškia, kad šuo yra pašalintas ir vedlys su šunimi nedelsiant turi palikti
ringą. Jei diskvalifikuojama 8.7.3-8.7.15 p. nurodytais atvejais, vedliui leidžiama pabaigti rungtį
(trasą). Teisėjas gali nuspręsti ir kitaip. Diskvalifikavimas turi būti teisėjo paskelbiamas aiškiai
(švilpuku ar pan.). 8.7.1 – 8.7.2. p. nurodytais atvejais teisėjo ir organizatorių sprendimu gali būti
diskvalifikuojama ne tik rungčiai, bet ir visoms varžyboms.
8.9.
Teisėjo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Nei vienas varžybų dalyvis negali
kritikuoti teisėjo sprendimų, kurie yra galutiniai.
8.10.
Jei dėl ne nuo vedlio priklausančių aplinkybių (pvz.: dėl vėjo nukritus kartelėms ar barjerų
flangams, pajudėjus kliūtims) teisėjas sustabdo bėgimą siekiant atkurti trasą, pakartotinį bėgimą

vedlys pradeda nuo pradžių, tačiau klaidos iki sustabdymo yra užfiksuojamos. Pakartotinio bėgimo
klaidos pradedamos fiksuoti nuo tos vietos, kurioje šuo buvo sustabdytas. Iki tos vietos pakartotinio
bėgimo klaidos neskaičiuojamos. Bendras klaidų skaičius gaunamas sudėjus pradinės trasos ir
fiksuotas pakartotinės trasos klaidas. Trasos laikas nustatomas pagal pakartotinės trasos laiką.
9.
Titulai, jų skyrimo tvarka bei Nacionalinių ir Tarptautinių varžybų ypatumai.
9.1.
Šunims gali būti suteikiami tokie titulai:
9.1.1. “Kandidatas į Lietuvos agility čempionus” – LT CACAg. Šis titulas suteikiamas iš anksto
numatytų Nacionalinių varžybų metu šuniui, įveikusiam Open Agility ar Open Jumping trasą, kurią
įveikus varžybų reglamente numatytas titulo suteikimas su 0 baudos taškų bei tapusiam tos trasos
nugalėtoju, t.y. užėmusiam savo kategorijoje (jungtinėje XS ir S, M, jungtinėje ML ir L) I-ąją vietą.
XS ir ML kategorijose LT CACAg titulas gali būti suteikiamas atskirai jei kategorijoje yra daugiau
nei 10 dalyvių.
9.1.2. “Kandidatas į tarptautinius agility čempionus” – CACIAg. Šis titulas suteikiamas iš anksto
numatytų oficialių Tarptautinių agility varžybų metu šuniui, įveikusiam Agility 3 trasą, kurioje
numatyta galimybė iškovoti CACIAg titulą, su 0 baudos taškų ir geriausiu laiku bei tapusiam tos
trasos nugalėtoju, t.y. užėmusiam savo kategorijoje (S, M, L) nuo 2023.01.01 dienos (S, M, ML, L)
I-ąją vietą.
9.1.3. “Rezervinis kandidatas į tarptautinius agility čempionus” – R.CACIAg. Šis titulas
suteikiamas iš anksto numatytų oficialių Tarptautinių agility varžybų metu šuniui, įveikusiam
Agility 3 trasą, kurioje numatyta galimybė iškovoti CACIAg titulą, su 0 baudos taškų ir užėmusiam
savo kategorijoje (S, M, L) nuo 2023.01.01 dienos (S, M, ML, L) II-ąją vietą.
9.1.4. “Lietuvos agility čempionas” – LT AG CH – suteikiamas šunims turintiems ne mažiau
keturių LT CACAg titulų, iš kurių ne mažiau kaip 3 gauti Agility trasoje, suteiktų ne mažiau kaip
dviejų skirtingų teisėjų;
9.1.5. “Tarptautinis agility čempionas” – Int.AG CH – suteikiamas Agility 3 klasės šunims FCI
taisyklių nustatyta tvarka: kurie surinko du CACIAg titulus dvejose skirtingose šalyse, teisėjaujant
bent dviem skirtingiems teisėjams ir turintiems įvertinimą „gerai“ bet kurioje tarptautinėje šunų
parodoje. Tarp pirmo ir paskutinio CACIAg titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366
dienos.
9.2.
Tarptautinėms varžyboms (trasoms, kuriose suteikiamas CACIAg ir R.CACIAg titulai)
gali teisėjauti tik FCI tarptautinės kategorijos teisėjas.
9.3.
Tarptautinių varžybų organizatoriai turi per mėnesį nuo varžybų pateikti LKD varžybų
dalyvių sąrašus ir 2 egz. varžybų teisėjo pasirašytų varžybų protokolų.
9.4.
LT CACAg, CACIAg ir R.CACIAg titulus patvirtinančius sertifikatus parengia ir
dalyviams pateikia varžybų organizatoriai. Sertifikatai turi būti pasirašyti varžybų teisėjo.
9.5.
LT AG CH titulą patvirtinantį sertifikatą išduoda LKD, pagal vedlio/savininko prašymus
LKD nustatyta tvarka.
9.6.
Int.AG CH titulą patvirtinantį sertifikatą atsiunčia FCI.
10.
Atsakomybė
10.1.
Varžybų organizatoriai varžybas organizuoja laikydamiesi šių Taisyklių nuostatų ir
užtikrina jų laikymąsi.
10.2.
Jei organizatorius nesilaiko Taisyklių ir jas pažeidžia, Taryba apie tai privalo informuoti
raštu (laišku, siunčiamu el. paštu) nurodant, kurių Taisyklių nuostatų nesilaikoma ir pareikalauti,
kad pažeidimai būtų nutraukti ar ištaisyti (jei ištaisyti įmanoma).
10.3.
Jei organizatorius ar vykdytojas negali užtikrinti tam tikro Taisyklių punkto laikymosi, jis
turi nedelsiant kreiptis į Tarybą, nurodydamas kurio Taisyklių punkto ir kodėl laikytis ar užtikrinti
jo laikymąsi organizatorius ar vykdytojas negali. Tarybą, įvertinusi motyvus ir visas aplinkybes turi

teisę nuspręsti dėl Taisyklių 2;3;4;6 ir 11 punktuose numatytų reikalavimų netaikymo ir/ar taikymo
išimties.
10.4.
Varžybų organizatoriams nesilaikant šių Taisyklių Taryba gali:
10.4.1. neleist organizuoti jau paskelbtų ar į Tvarkaraštyje įtrauktų varžybų;
10.4.2. leist organizuoti paskelbtas varžybas, tačiau neleist organizuoti kitų Tvarkaraštyje
numatytų varžybų ir/ar netraukti kitų tokio organizatoriaus varžybų į Tvarkaraštį;
10.4.3. anuliuoti jau įvykusių varžybų rezultatus ir/ar atšaukti suteikus titulus;
10.4.4. taikyti kitas nuobaudas.
10.5.
Taryba, taisyklių 10.4 p. nurodytas sankcijas ir nuobaudas taiko atskiru, motyvuotu
sprendimu, kuris skelbiamas ir viešai. Šis sprendimas per 14 dienų gali būti apskųstas LKD
Tarybai. LKD Taryba gali sankciją panaikinti ar sušvelninti.
10.6. Jei organizatorius nesilaiko priimto ir paskelbto Tarybos sprendimo ir toliau organizuoja
varžybas, tokių varžybų rezultatai laikomi niekiniais. Agility teisėjai negali sutikti teisėjauti
organizatorių, kuriems uždrausta rengti varžybas, organizuojamose varžybose. Teisėjui, teisėjaujant
varžybose, kurios nėra įtrauktos į Tvarkaraštį ir kurioms nėra gautas Tarybos sutikimas taisyklių 2.3
p. nurodyta tvarka, LKD teisėjų patvirtinimo nuostatų nustatyta tvarka gali būti sumažinta teisėjo
kategorija, jis gali būti diskvalifikuojamas ar išbraukiamas iš teisėjų sąrašo.
10.7. Varžybų dalyviai (vedliai) varžybose visiškai atsako už savo šuns elgesį. Jei šuo varžybų
metu sukėlė pavojų kitiems varžybų dalyviams ar žiūrovams, pavojų keliančio šuns vedlys bei šuo
teisėjo ir/ar organizatorių sprendimu gali būti šalinami iš varžybų, bei gali būti anuliuojami tokio
dalyvio varžybų rezultatai. Jei varžybų metu šuo padarė žalos dalyviams, žiūrovams ar kitiems
šunims, šią žalą atlygina ją padariusio šuns vedlys.
10.8. Jeigu varžybų dalyvis varžybose (ringe ar už ringo) įžeidinėja, užgaulioja varžybų teisėją,
toks dalyvis šalinamas iš varžybų.
10.9. Už šuns saugumą visų varžybų metu atsako vedlys. Vedlys turi atsisakyti įveikti rungtį
(trasą) jei ji yra nesaugi ir apie tai privalo pranešti organizatoriams. Organizatoriai turi imtis
priemonių nesaugumo pašalinimui ir trūkumų ištaisymui. Vedlys trasą įveikia, kai pavojus yra
pašalinamas ir nesaugumai trasoje ištaisomi.
10.10. Varžybų organizatorius turi teisę nepriimti dalyvio, kuris iš ankstesnių varžybų pašalintas
dėl žiauraus elgesio su šunimi, neetiško elgesio su teisėju ir/ar kitais šių Taisyklių nustatytais
pagrindais. Dėl tokio organizatoriaus sprendimo dalyvis turi teisę pateikti skundą Tarybai. Tarybos
sprendimas yra privalomas tiek varžybų organizatoriui, tiek dalyviui.
10.11. Varžybose draudžiama dalyvauti besilaukiančioms ir maitinančioms kalėms akivaizdžiai
sergantiems arba sužeistiems šunims, bei šunims neturintiems Taisyklėse nurodyto amžiaus.
11.

Ginčų nagrinėjimo tvarka

11.1. Ginčus susijusius su šių Taisyklių taikymu, jų laikymusi nagrinėja Taryba.
11.2. Skundai bei prašymai teikiami Tarybai raštu. Skundas ar prašymas Tarybai gali būti
perduodamas per bet kurį Tarybos narį.
11.3. Gauti skundai ir prašymai nagrinėjami nedelsiant bet ne vėliau kaip per 30 dienų. Jei ginčui,
skundui ir/ar prašymui išnagrinėti ir sprendimui priimti reikalinga gauti paaiškinimų ir surinkti
informaciją, sprendimas priimamas per 30 dienų nuo tokios informacijos gavimo.
___________________________________________

