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Organiziranje tekme v agilityju 
NAVODILA ZA ORGANIZATORJE 

Velja od 01.04.2017 sprejeto  delnem zboru sodnikov za agility dne 15.12.2016 

 

Pri organizaciji tekmovanja v agilityju mora organizator upoštevati: 

• veljavni pravilnik FCI za tekmovanja v agilityju, 

• strokovne pravilnike KZS, 

• sklepe Zbora sodnikov za agility in komisije za agility pri KZS, 

• predpise lokalnih in državnih organov o organiziranju javnih prireditev. 

 

Splošni pogoji 

• Prireditev mora biti pravočasno predlagana in vpisana v potrjeni letni plan prireditev 

KZS. 

• Organizator mora obvestiti tekmovalce o pogojih za udeležbo, roku prijave, naslovu za e-

prijave, urniku in kraju prireditve. Obvezna je objava na spletni strani Komisije za agility 

http://www.agility.komisija@gmail.com. Priporočamo še objavo v Kinologu (upoštevati je 

treba rok: najkasneje do 10. v mesecu za naslednji mesec). 

• Organizator mora imeti na razpolago raven teren v velikosti najmanj 22 x 40 m. 

• V primeru dveh parkurjev sta lahko terena za parkurja velika 20x35 za agility in 20x30 za 

jumping 

• Organizator mora imeti mora na razpolago ovire, ki so po številu, dimezijah in varnosti v 

skladu s Pravilnikom FCI za tekmovanja v agilityju. Ovire katerih dimenzije ali konstrukcija 

odstopajo od FCI pravilnika ne smejo biti uporabljene na tekmovanju. Še posebej to velja za 

ovire, ki lahko predstavljajo nevarnost za psa. 

• Višinske ovire naj imajo ustrezne “blende”, nosilce in palice ter omogočajo nastavitev vsaj 

dveh različnih višin (obvezno pa  small 25 30 cm, medium 35 40 cm in large 55 60 cm, 

veterani pa small 15 cm, medium 25, large 35 ) znotraj posamezne kategorije. Vsaj ena 

višinska ovira mora imeti možnost nastavitve višine za dvojni skok (glej sliki). 

• Ovire s kontaktnimi conami morajo imeti ustrezno nedrsečo prevleko. 

• Togi in ohlapni tuneli morajo biti za potrebno stabilnost ustrezno obteženi, najbolje z 

vrečami, napolnjenimi s peskom ali z drugim primernim sredstvom, poleg tega mora imeti 

ohlapni tunel nedrsečo podlago. Prepovedano je fiksiranje tunelov z zabijanjem v tla in 

fiksiranje z kovinskimi obroči. 

• Priporoča se tudi obtežitev mosta in gugalnice z vrečami ali drugim primernim sredstvom. 

• Za leto 2017 se obvezne plastične palice za slalom. 

• Ostre robove ovir, kot je na primer vhod v ohlapni tunel, se morajo obložiti z mehkimi 

materiali, paziti je treba na stabilnost gume, … 

 

Organizator mora poleg odgovornega vodje prireditve in njegovega pomočnika obvezno 

zagotoviti zadostno število članov prireditvenega odbora 

 asistenta sodnika 



 

2 

 

 eno osebo za merjenje časa (pomožni časomerilec) 

 dve osebi za evidentiranje rezultatov, pisanje poročil in lepljenje rezultatov v delovne 
knjižice - administrator 

 eno osebo za vodjo parkurja - priprava tekmovalcev za štart 

 najmanj štiri osebe za postavljanje proge, kontrolo ovir itd. (tehnična ekipa) 

 napovedovalca – povezovalca programa 

• Organizator mora z obrazcem Prijava prireditve v agilityju (vsi obrazci so na voljo na 

spletni strani komisije za agility) najmanj 14 dni pred tekmo obvestiti Komisjo za agility pri 

KZS o vseh zahtevanih podatkih. 

• V prijavi je treba navesti tudi zahtevo za število kartončkov za naslove CACAg oz. 

CACIAg. 

• Potrditev prijave tekmovalcu je avtomatična ko je na prijavni listi na spletni strani Komisije 

za agility  http://www.agility-slo.com. 

• Organizator mora pisno ali po e-pošti obvestiti delegiranega/izbranega sodnika 

(delegata) ter sodnika pripravnika o času in lokaciji prireditve vsaj 8 (osem) dni pred 

prireditvijo.  

• Komisija za agility za tujega sodnika refundira 100€ za vsaki dan sojenja. V primeru, da   na 

tekmi sodi tuj sodnik ki v tekočem letu sodi JEO, EO ali SP lahko komisija na prošnjo 

organizatorja odobri tudi višjo refundacijo. 

• Organizator je dolžan plačati nadomestilo za Alge Timing, ter potne stroške in dnevnice 

sodnikom. ˙ 

• Maksimalno število tekmovalcev na enega sodnika je 130. 

• Organizator izdela katalog prireditve, v katerem mora obvezno objaviti imena in priimke ter 

zadolžitve članov organizacijskega odbora, sodnika, sodnikov pripravnikov (in delegata), 

urnik tekmovanja, seznam tekmovalcev in logotip(e) sponzorja(ev) tekmovanja. V katalogih 

tekem za naslove CACAg in CACIAg morajo biti objavljeni še pogoji za osvojitev naslova 

Prvak Slovenije v agilityju ali Mednarodni prvak v agilityju - International Agility 

Champion in popoln seznam tekmovalcev z naslednjimi obveznimi podatki: kataloška 

številka, ime in priimek vodnika (lahko tudi naslov), ime društva ali kluba, popolno 

rodovniško ime psa, pasma, spol, datum poleganja, številka rodovnika. Katalog mora biti 

razmnožen v zadostnem številu, obvezno pa ga morajo prejeti sodnik(i), (delegat), sodniški 

pripravnik in vsi tekmovalci. 

• Sodnik pred pričetkom tekmovanja preveri skladnost ovir z FCI pravilnikom in vse drugo 

potrebno za nemoten potek prireditve – tudi prijavo prireditve pri upravnem organu in 

veterinarski upravi. Z organizatorji opravi razgovor o samem poteku prireditve, posebej z 

asistentom sodnika, člani tehnične ekipe in administrativno službo. 

• Da bi zagotovili optimalni potek prireditve se urnik tekmovanja praviloma izvaja skladno 

z naslednjim priporočilom: 

- ogled parkurja v nivoju A1/J1 se lahko prične ob 7.30, ob 8.00 pa se lahko prične s 

tekmovanjem v tem nivoju, najkasneje ob 9.00 h natančen urnik tekmovanja določi 

komisija po zaključenih prijavah. 

- priporočeno zaporedje kategorij v posameznih nivojih naj bo: J1/,J/2, JV A/1, A/2 AV  

JV samo v primeru, če organizator razpiše tekmovanje) A3/J3 

http://www.agility-slo.com/
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 Na dveh parkurjih V primeru dveh parkurjev je vrstni red lahko tudi obraten, najprej 

A2 in A3 nato še A1 in vet., temu mora biti ustrezno prirejen tudi urnik tekmovanja 

 Izjema, Komisija za agility lahko na pisno prošnjo organizatorja dovoli drugačen 

vrstni red in urnik tekmovanja. Prošnjo mora organizator dostaviti Komisiji za agility 

najmanj štirinajst dni pred prireditvijo. 

 

- razglasitev rezultatov se izvede po koncu tekmovanja v nivoju in naj bo primerno 

slovesna, pri čemer je treba upoštevati tudi zahteve pokroviteljev, ki sponzorirajo 

posamezna tekmovanja. 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. 

- delovne knjižice se tekmovalcem razdelijo praviloma po končani razglasitvi rezultatov. 

Organizator ima pravico izterjati prijavnino od tekmovalcev, ki se na tekmovanje prijavijo 

pa se ga neopravičeno ne udeležijo. 

• Vsako spremembo programa ali odpoved prireditve mora prireditelj vsaj 8 dni prej pisno 

sporočiti Komisiji za agility, delegiranemu sodniku, (delegatu) in prijavljenim pripravnikom.  

• Organizatorji smejo zaračunavati startnino največ v znesku do višine kot jo je določil zbor 

sodnikov za agility. 

Kategorije in nivoji tekmovanj 

A1/J1 - S, M, L 

Edini pogoj, da lahko kandidat tekmuje v nivoju A1 je starost psa - 15 mesecev. 

Delovno knjižico Agility mora imeti vsak tekmovalec, ki tekmuje prvič. Delovne knjižice se 

naročajo pri Komisiji za agility po povzetju s posebnim obrazcem. Brez navedbe številke 

delovne knjižice ni možna prijava na tekmo. 

Vsi psi v kategorijah Small in Medium morajo imeti v delovnih knjižicah navedeno plečno 

višino in kategorijo v kateri nastopajo. Tekmovalec mora pred prvim nastopom sam poskrbeti 

za merjenje psa pri uradujočem sodniku na prireditvi. Sodnik psa izmeri skladno s 

smernicami FCI za merjenje psov v agilityju 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. 

V delovni knjižici mora biti tudi vpisan in potrjen nivo v katerem pes nastopa. 

Organizatorji tekmovanj morajo ob prijavi tekmovalca preveriti ali ima v delovni knjižici 

potrjen nivo v katerega je prijavljen. Prehod v višji nivo lahko v delovno knjižico vpiše in 

potrdi uradujoči slovenski sodnik za agility. 

A2/J2 in A3/J3 - S, M, L 

V teh nivojih lahko sodelujejo tekmovalci s psi  z opravljenimi pogoji za uvrstitev in delovno 

knjižico za agility, za prestop iz A1 v A2 mora biti pes star najmanj 18 mesecev. 

Tekmovalci morajo pred začetkom tekmovanja vodstvu prireditve obvezno oddati delovno 

knjižico iz katere je razvidno, da ima tekmovalec pravico tekmovati v določenem nivoju in 

kategoriji, ki jo priznava Komisija za agility. 
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Psi ki so dopolnili najmanj 7 let starosti lahko nastopajo v nivoju veterani v kolikor ga 

organizator razpiše. 

 

Pošto za Komisijo za agility pošiljajte na naslov:Zlatko Gorjan, Pod vinogradi 31, 5250 

Solkan, e-mail: zlatko.gorjan@gmail.com ali agility.komisija@gmail.com, GSM: 041 872 

996 ali na KZS, Zapoge 3D, 1217 Vodice s pripisom Komisija za agility. 
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