FCI-Agility-Komitetas
Rekomendacijos Agility Teisėjams
Įžanga







Šios rekomendacijos skirtos padėti visų šalių, priklausančių FCI, teisėjams, siekiant, kad taisyklės
būtų suprantamos/interpretuojamos vienodai.
Rekomendacijomis taisyklės nėra pildomos ir nėra keičiamos.
Skirtingos interpretacijos gali atsirasti dėl vertimo į skirtingas kalbas.
Šios rekomendacijos sudarytos taip, kad būtų galima pateikti naujus pasiūlymus.
Pasiūlymai gali būti siunčiami likus 6 savaitėms iki sekančios FCI-agility komiteto susirinkimo.
Taigi, teisėjai turėtų visuomet vadovautis paskutiniu rekomendacijų variantu.

FCI-Agility-Komiteto-Rekomendacijos

-1-

WC/MM/LT Versija 2013.04.15 16:42

1. Teisėjo kriterijai
Agility teisėjas visuomet turėtų atsižvelgti į tai, kad agility pirmiausia turi būti pramoga šuniui, vedliui ir
žiūrovams.
Agility teisėjas geba sukurti trasą, atitinkančią sudėtingumo lygį. Agility teisėjas turėtų būti pats treniravęs
šunį, kad suprastų, ką reiškia dalyvauti agility varžybose.
Agility teisėjas visuomet teisingas ir nešališkas. Asmeniškumai neturėtų daryti įtakos jo sprendimams.
Agility teisėjas turi turėti tvirtą nuomonę, pasitikėti savimi ir būti mandagus.
Agility teisėjas turi gebėti greitai priimti tinkamus sprendimus.
Agility teisėjas geba pritaikyti trasą pagal esamas aplinkybes, pavyzdžiui, pakeisti trasą pagal oro sąlygas ar
pagal aikštelės dangos paviršių.

2. Teisėjavimo etika
Teisėjaujantis asmuo turi būti griežtas, tačiau visada teisingas ir mandagus.
Teisėjas turi būti kompetentingas, nešališkas ir turėtų elgtis natūraliai.
Teisėjas neturėtų ieškoti klaidų kiekviename žingsnyje ir, jeigu kyla abejonių, sprendimą turi priimti šuns ir
vedlio naudai.
Agility teisėjas visiems dalyviams teisėjauja vienodai.
Teisėjas visuomet turi būti susikaupęs ir priimti sprendimus nedvejodamas. Teisėjas savo sprendimų nekeičia.
Teisėjas griežtai laikosi Taisyklių ir Reglamento.
Teisėjas neturėtų kalbėtis su dalyviais ringe. Jeigu reikia, teisėjas gali trumpai paaiškinti vedliui, kodėl jis buvo
diskvalifikuotas.
Teisėjas gali aptarti trasos kūrimo sprendimus su dalyviais tik po to, kai baigė teisėjauti.
Teisėjas atvirai nekritikuoja kolegų elgesio, tačiau bando su jais kalbėtis privačiai.
Teisėjas turi visuomet suprasti, kad jis rodo tinkamo elgesio pavyzdį, netgi tada, kai neteisėjauja. Teisėjas
jokiomis aplinkybėmis neturėtų prašytis teisėjauti.
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3. Išvaizda
Agility teisėjas turėtų dėvėti tinkamus rūbus, kurie atskiria jį nuo dalyvių.
Agility teisėjas visuomet turi elgtis tinkamai – taip, kad galėtų reprezentuoti agility sportą.
Agility teisėjas privalo trasoje padarytas klaidas rodyti rankų signalais. Ranka turi būti aiškiai iškelta virš
galvos. Diskvalifikacijos turi būti aiškiai parodomos, kad nei vedliui, nei žiūrovams nekiltų abejonių dėl
teisėjo sprendimo. Teisėjas nediskutuoja apie savo sprendimą nei su dalyviais, nei su žiūrovais.

4. Asmeniniai daiktai
Agility teisėjui patariama su savimi turėti sekančius daiktus:










Švilpuką (2 – vienas kaip atsarginis)
Laikmatį (tuo atveju, jeigu organizatorių laikmatis sugestų)
Matavimo ratelį
Taisykles ir Reglamentą, galiojančius šalyje, kurioje vyskta varžybos
Matavimo juostelę
Asmeninę įrangą šunų matavimui (Small ir Medium)
Teisėjo blankus ir pieštuką
Rezultatų lapus
Lipnią juostelę

5. Pasiruošimas varžyboms
Agility teisėjas turi bendrauti su varžybų atstovu, kad nustatytų sekančius punktus:
Kurias taisykles ir rekomendacijas taikyti.
Ringo dydį ir išdėstymą, kuriame vyks varžybos; varžybų sekretoriato vietą ir kurioje vietoje tikimasi
daugumos žiūrovų (netgi galimai stovinčių prie ringo).
Turimų kliūčių sąrašą ir patvirtinimą, kad visos kliūtys atitinka taisykles.
Kokios bus kategorijos ir klasės, kiek dalyvių bus kiekvienoje klasėje.
Kiek žmonių padės ringe.
Tvarkaraštį.
Ar laikmatis bus rankinis, ar elektroninis.
Ar starto ir finišo linija turi būti atskiros.
Papildomai: ar teisėjas turi pateiki trasų kopijas.
Trasos kopijos turėtų būti pateikiamos tik pagalbiniams darbuotojams, likus valandai iki varžybų pradžios.
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6. Trasos statymas ir pagalbinių darbuotojų instruktažas
Agility teisėjas visuomet patikrina, kaip pastatyta trasa.
Po instruktažo ir trasos apžiūros, negalimi jokie trasos išdėstymo ar Maksimalaus trasos įveikimo laiko
bei Standartinio trasos įveikimo laiko pakeitimai, kai trasa ir laikai yra pristatyti dalyviams.
Pagalbiniams darbuotojams turi būti surengtas pilnas instruktažas nustatant, ko iš jų reikalaujama. Instruktažas
gali būti mažiau detalus ar netgi paliktas organizatorių nuožiūrai, jeigu organizatoriai ir padėjėjai turi patirties.
Svarbu: raštininkas ir laikininkas negali būti pakeisti, kol nebaigta teisėjauti visai klasei.
Ringo asistentai ir varžybų atstovai turi būti informuoti apie:
1. Raštininkas
 Žino, kaip teisėjas žymi klaidas, atsisakymus ir diskvalifikacijas.
 Žino, kaip turi būti pildomi teisėjo blankai.
 Turi stebėti teisėją, niekada nestebėti šuns ir nusisukti tik tuomet, kai baigiama teisėjauti šuniui.
 Žino, kurioje trasos vietoje bus teisėjas, kai trasoje bėga dalyviai.
 Žino, kur būti varžybų metu, kad visuomet matytų teisėją ir, jei reikia, galėtų pajudėti.
 Susitaria, kaip informuos teisėją, jei trasoje buvo trys atsisakymai.
2. Varžybų sekretorius (taškų skaičiuotojas)
 Žino, kaip pildyti rezultatų lentelę.
 Supranta, kad agility teisėjas patikrins rezultatus per varžybas.
 Žino, kad rezultatų lentelėje turi būti nurodyti naujausi rezultatai.
 Žino, kad teisėjo blankai turi būti laikomi pagal šunų bėgimo tvarką.
 Žino, kad privaloma informuoti teisėją, jeigu iškilo problema.
3. Ringo prižiūrėtojas
 Yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi bėgimo tvarkos.
 Žino, kad starto vienu metu turėtų laukti 3 – 5 vedliai ir šunys.
 Turi pažymėti nestartavusius šunis sąraše, prie dalyvių vardų.
 Teisėjas jam aiškiai nurodo, kada sekančius dalyvius įleisti į ringą.
4. Laikininkas
 Žino, kada paleisti laikmatį ir kada jį sustabdyti.
 Žino, kad reikia pradėti skaičiuoti laiką netgi tuomet, jeigu šuo praleido pirmą kliūtį, bet kirto starto
liniją. Tokiu atveju atsisakymo linija tampa starto linija.
 Supranta, kad laikas niekada nestabdomas, jeigu šuo dar nekirto finišo linijos (išskyrus tuo atveju,
jeigu šuo buvo diskvalifikuotas).
 Žino, ką daryti, kai šuo nepraeina tarp stulpelių, žyminčių finišo liniją.
 Laiką, pasakomą raštininkui, sako šimtosiomis sekundės dalimis.
 Žino, kad gali leisti startuoti šuniui po teisėjo signalo.
 Jeigu šuo viršija Maksimalų trasos įveikimo laiką, antrasis laikininkas turėtų sušvilpti švilpuku.
 Abu laikininkai varžybų metu turėtų būti toje pačioje vietoje.
 Žino, kad anuliuoti laikmačio skaičius galima tik tada, kai raštininkas užrašė laiką (raštininkui
parodomas laikmatis, kad jis galėtų perrašyti laiką į rezultatų lentelę).
5. Trasos prižiūrėtojas
 Turi ištiesinti minkštą tunelį po to, kai šuo pabaigė trasą.
 Turi užtikrinti, kad naudojamos kliūtys yra patikrintos ir tokios pačios kiekvienam šuniui.
 Turi žinoti, kad kiekvienam tos pačios klasės šuniui šuolių aukščiai turi būti tokie patys.
 Negali palikti darbo vietos, kol nebaigė bėgti visa dalyvių. klasė.
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7. Dalyvių instruktažas
Teisėjas turi:
 Išsiaiškinti, ar reikalingas vertimas į kitą kalbą.
 Vedliams pasakyti trasos ilgį bei Maksimalų bei Standartinį trasos įveikimo laikus.
 Paaiškinti, kaip bus duodamas starto signalas.
 Paaiškinti, kaip bus žymimos klaidos, atsisakymai ir diskvalifikacijos, taip pat ką daryti po
diskvalifikacijos.
 Primena vedliams, kad jie turi toliau įveikti trasą, nebent teisėjas liepia sustoti.
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8. Trasos dizainas
1. Trasos planas turi būti nupieštas langeliuose ir turi būti prieinamas (pageidautina su kopijomis) varžybų
dieną.
2. Atstumai tarp kliūčių turi būti nuo 5 iki 7 metrų.
Atstumai tarp kliūčių turi būti matuojami pagal tai, kaip bėgs dauguma šunų, o ne pagal tai, kaip būtų
patogiau matuoti teisėjui.

Kliūčių seka 2-3-4 abiem atvejais yra tokia pati, tačiau dėl to, kad skiriasi kampas iki 2-os kliūties ir šuns
greitis, atstumai tarp 2-3 ir 3-4 nėra tokie patys. Greičio ir posūkio skirtumai prideda maždaug papildomą
metrą tarp 2-3 ir 3-4 kliūčių.

Kliūčių seka 3-4 yra tokia pati tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Atstumas ir kampas ties 2-3 yra toks pats.
Pradedant iš kairės, atstumai tarp kliūčių atitinka taisykles.
Pradedant iš dešinės, teisėjas gali matuoti atstumus – ir tai atlikti pagal taisykles – jeigu skaičiuos pagal tą
pačią liniją, kaip ir matuojant trasą iš kairės. Dauguma šunų, vis dėlto, bėgs trumpesnius atstumus, o ne tuos,
kuriuos nurodo taisyklės. Tokia situacija pakankamai pavojinga, nes šunys užbėgs ant piramidės dideliu
greičiu ir neturės vietos patogiam pakilimui.
3. Pirma ir paskutinė kliūtis visuomet turi būti barjeras.
4. Dėl saugumo, šuo turi bėgti tiesiai iki šuolio į tolį, padangos, dvigubo šuolio ir kelių barjerų
kombinacijos. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į zoninių kliūčių padėtį trasoje.
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Trajektorijos iki kliūčių, kurias šuo turėtų pasiekti bėgdamas tiesiai

1. Tiesė nuo kontaktinės kliūties iki padangos = gerai
2. Tiesė nuo tunelio iki šuolio į tolį = gerai
2 labai aiškios situacijos
3. Tiesė nuo nr.3 iki dvigubo šuolio – šuo jau bėga tiese iki dvigubo barjero, kai įveikia kliūtį nr.3
4. Nuo nr.3 iki kliūčių kombinacijos yra tiesė, bet šuo į kombinaciją nebėgs tiesiai.
5. Šioje situacijoje kampas tarp 2-3 nėra labai siauras, bet šuns greitis nemažas, todėl situacija tokia
pati, kaip ir 4-u atveju.
Statant trasą reikia galvoti apie tai, kokiu kampu šuniui reikės įveikti sekančią kliūtį IR apie tai, kokiu
greičiu jis tą kliūtį pasieks.
5. Turėkite omenyje, kad kombinacijos gali kelti sunkumų.
6. Nepamirškite, kad vedlys turi turėti galimybę apeiti kiekvieną kliūtį iš abiejų pusių.
7. Teisėjas turėtų apgalvoti šuns įbėgimą į minkštą tunelį.
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8. Kliūtys skirstomos taip:
Pagrindinės kliūtys
Piramidė – Buomas – Sūpynės – Slalomas - Stalas
Teisėjas turėtų stengtis būti pakankamai arti šių kliūčių, kai šuo jas įveikia (tačiau teisėjas turi netrukdyti
dalyviui).

Antraeilės kliūtys
Kietas tunelis – Minkštas tunelis – Padanga – Šuolis į tolį – Sienelė – Tvorelės šuolis

Antraeilės kliūtys
Teisėjas turėtų būti šioje pusėje

Kai šuo įveikia šias kliūtis, teisėjas turi būti tinkamoje pozicijoje, kad matytų išbėgimus iš trasos,
atsisakymus ar neteisingus įėjimus.
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Sunkumai su antrinėmis kliūtimis trasoje

Teisėjas negali matyti įėjimo į tunelį, nemato atsisakymo ties 12 šuoliu.
Kitos kliūtys
Atskiri barjerai ar dvigubi šuoliai didesnių problemų teisėjams nekelia. Teisėjas turėtų būti pasisukęs į
šias kliūtis nedideliu kampu, kad galėtų pastebėti nuverstus stulpelius ar galimus atsisakymus.

Teisėjas laukia prie pagrindinės kliūties nr.3, stebi kontaktines zonas, palaukia, kol šuo įlįs į tunelį,
atsitraukia, kad matytų įėjimą į slalomą, seka šunį iki buomo, laukia pirmos kontaktinės zonos
įveikimo ir bėga iki antros zonos.
Teisėjas palaukia, kol šuo įlįs į tunelį ir pajuda tolyn (šuo įveikinėja 11-14 kliūtis) iki 14-15 kliūčių
(stebimas įėjimas į minkštą tunelį) ir stebi pirminę kliūtį nr.15, lėtai juda link 7-9 trikampio ir stebi
šuns įėjimą į 19 tunelį.
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9. Rekomendacijos
 Kai teisėjaujama, trasos dizainas turi leisti teisėjui judėti normaliu žingsniu.
 Neturėtų atrodyti taip, kad agility teisėjas nespėja teisėjauti greitam šuniui.
 Trasa turi būti atitinkamo sudėtingumo laipsnio. Trasa turi būti sklandi, spąstų derėtų vengti.
Spąstai = kliūtis, kurios šuo neturėtų įveikti pastatoma per arti kliūties, kurią reikia įveikti.
10. Reikėtų vengti:
 Stalo naudojimo trasos pradžioje ar netoli pabaigos; ideali stalo pozicija yra maždaug trasos
viduryje.
 Dviejų pirminių kliūčių sekos (išimtis taikoma stalui).
 Naudoti tvorelės šuolius daugiau nei vieną kartą, jeigu nėra galimybės jų greitai pastatyti atgal.
 Staigių posūkių, dėl kurių kertasi vedlio ir teisėjo trajektorijos – ypač po kontaktinių kliūčių ir
slalomo.
 Dvigubų šuolių naudojimo trasoje daugiau nei kartą.
 Staigaus posūkio po padangos šuolio.
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9. Trasos statymas
1.

Naudojamos tik Taisyklėse nurodytos kliūtys (taip pat ir neoficialiose varžybose).

2.
Dėl šunų saugumo teisėjas turėtų patikrinti visas kliūtis ir įsitikinti, kad jos nepavojingos. Kliūtys
su defektais turi būti nenaudojamos.
3.
Barjerai turi turėti kiek įmanoma mažiau stulpelių. Dvigubas barjeras turi turėti atskirus stulpelius
pradžioje ir pabaigoje. Matuojant šuolio ilgį, skaičiuojamas atstumas tarp stulpelių.
4.
Stulpeliai, žymintys šuolio į tolį kampus, statomi taip, kad juos būtų galima pastatyti į tą pačią
poziciją, kurioje buvo prieš nuvirtimą.
5.

Kliūčių numeriai turi būti padedami taip, kad nekliudytų šuniui ar vedliui bėgimo metu.

1. Prieš instruktažą agility teisėjas įsitikina, kad:
 Trasa atitinka jo lūkesčius
 Trasa atitinka planą
 Visos kliūtys stovi tvirtai
2. Prieš startuojant pirmam šuniui, agility teisėjas įsitikina, kad:
 Visi padėjėjai išklausė instruktažą ir kad jie yra savo vietose
 Visos kliūtys pastatytos tinkamai
3. Stulpeliai, žymintis startą ir finišą turi būti pastatyti taip, kad šuo startuodamas ir finišuodamas būtinai
prabėgtų tarp jų.
4. Trasa turi būti pastatyta taip, kad:
 Joje nebūtų jokių spąstų
 Ji būtų įdomi žiūrovams
 Teisėjui nekiltų sunkumų teisėjaujant
 Trasa būtų įveikiama sklandžiai netgi pažengusiųjų klasėse (trasos įveikimo laikas taip pat gali būti
trasos sudėtingumo laipsnis).
5. Laiko sutaupoma, kai:
 Nenaudojamas stalas
 Trasa sutrumpinama
 Išėjimai naudojami optimaliai, todėl kitas šuo gali greičiau startuoti.
 Yra atskiras startas ir finišas (pagalbininkas nuneša šuns pavadėlį iki finišo)
 Raštininkas ir laikininkas būna netoli vienas kito
 Starto ir finišo barjerai yra netoli ringo įėjimo/išėjimo.
 Trasa sukurta taip, kad prieš startuojant vedliui nereikia eiti toli į priekį nuo šuns.
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10. Standartinis ir Maksimalus trasos įveikimo laikai
1. Kad nustatytų Standartinį trasos įveikimo laiką, agility teisėjas pirmiausia turi žinoti tikslų trasos ilgį.
Trasos ilgio nustatymui rekomenduojama naudoti matavimo ratelį (ang. measuring wheel). Tai pats
tiksliausias būdas.
Teisėjas turėtų matuoti liniją, kuria idealiu atveju galėtų bėgti šuo. Tai reiškia, kad pakaitomis
matuojamos ir vidinės, ir išorinės linijos. Idealus matavimas būtų nuo kiekvienos kliūties centro.
2. Kai nustatomas Standartinis trasos įveikimo laikas, reikia atsižvelgti į:
 Varžybų tipą
 Sudėtingumo laipsnį
 Oro sąlygas
 Trasos dangos paviršių

11. Teisėjavimas
Teisėjas yra atsakingas už tai, kas vyksta ringe, todėl turi užtikrinti, kad viskas vyks kiek įmanoma
sklandžiau.
Vedlys gali į ringą atsivesti šunį be pavadžio ir antkaklio, jeigu jį pilnai kontroliuoja.
Kiekvieno šuns pasirodymas turi būti teisėjaujamas teisingai – dėl to teisėjas turi visada užimti tinkamas
pozicijas trasoje. Teisėjo pozicija neturi trukdyti šuniui ar vedliui.
Patartina prieš prasidedant varžyboms kelis kartus išbandyto teisėjavimo pozicijas.
Turite įsitikinti, kad nebūsite priešais šunį ar vedlį, kai jie bėga link jūsų.
Raštininkas turi visada matyti teisėją. Jeigu būtina, raštininkas gali judėti. Jeigu dėl tokios didelės kliūties kaip
piramidė raštininkas kurį laiką nemato teisėjo, teisėjas turėtų iškeltą ranką palaikyti tiek, kad raštininkas
pamatytų ženklą.
Teisėjas turėtų nenuleisti akių nuo šuns, kol šuo yra ringe, netgi po diskvalifikacijos.
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12. Konkretus kliūčių įveikimo vertinimas
Barjeras:



Klaida, jeigu šuo kliudo kartelę taip, kad ji nebesilaiko nustatytame aukštyje (kartelė nebūtinai
turi nukristi, kad būtų skaičiuojama klaida).
Pavyzdžiai:
 Šuo numeta nr.4 kartelę = klaida
 Vedlys numeta nr.16, kai šuo šoka per nr.6 = Diskvalifikacija
 Vedlys numeta nr.16, kai šuo šoka per nr.17 = Klaida (už kliūties lietimą)

Kontaktinės kliūtys:

Teisėjas turi stebėti kontaktinę zoną ir ar šuo ant jos padėjo leteną. Toks būdas yra geresnis
nei paties šuns stebėjimas, nes galima nepastabėti kontaktinės zonos lietimo, kai šuo nulipa
nuo kliūties.

Laikoma, kad šuo nulipo nuo kliūties, kai visos 4 letenas laiko ant žemės.

Negalima skaičiuoti klaidos už sustojimą, atsitraukimą, apsisukimą ar ėjimą ne ta kryptimi,
kol šuo yra ant kliūties. Žinoma, šuo turi įveikti kliūtį teisingai.

Šuo gali būti stabdomas ant kontaktinės zonos, netgi dalinai ant kliūties, dalinai ant žemės.

Jei po to, kai šuo nulipo nuo kliūties, t.y., liečia žemę visomis 4 kojomis, vėl uždeda leteną
ant kliūties, skiriama diskvalifikacija.
Šuolis į tolį:


Stulpeliai kampuose prie šuolio į tolį yra tik pagalba teisėjui. Jie padeda nuspręsti, ar šuo
teisingai įveikė kliūtį. Taigi, kai šuo ar vedlys paliečia ar numeta vieną iš stulpelių, tai
nelaikoma klaida, net jeigu dėl to nukrenta dalis šuolio į tolį.
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Diskvalifikacijų - atsisakymų pavyzdžiai
1.Šuo įveikia kliūtį neteisinga kryptimi = D
2.Šuo šoka teisinga kryptimi, bet įveikia kliūtį kampu = A
3.Šuo šoka per kliūtį iš vieno krašto į kitą = A
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Stalas


Šuo turi užlipti ant stalo visomis keturiomis kojomis.

Atsisakymas:
 Šuniui, kuriam skirtas atsisakymas už stovėjimą trasoje, neturi būti skiriamas antras atsisakymas
bent jau tol, kol šuo nežengė bent vieno sekančio žingsnio.
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13. Klaidos specifinėse kliūtyse
Atsisakymai ir tolesnis žymėjimas
Apibrėžimas
I

už atsisakymo linijos
I
Atsisakymo linija

prieš atsisakymo liniją

už atsisakymo linijos

I
I

prieš atsisakymo liniją

Galima atskirti plotą aplink kliūtį:
Linija padalinkite jį į dvi dalis. Atsisakymo linija (AL) atskiria kliūties plotą į dvi dalis – ta pusė, iš kurios
šuo turi įveikti kliūtį, vadinama „prieš atsisakymo liniją“, kita pusė – „už atsisakymo linijos“.
Jeigu šuo startuoja prieš atsisakymo liniją (AL), jos kirsti negali. Jeigu šuo kirs atsisakymo liniją (AL), bus
žymima klaida už atsisakymą.
Jeigu šuo startuoja už atisakymo linijos (AL), jis turi vieną kartą kirsti liniją. Jeigu šuo, prieš įveikdamas
kliūtį, dar kartą kirs atsisakymo liniją, jam bus žymima klaida už atsisakymą.
Teisėjas, kurdamas trasą, turi kliūtis statyti taip, kad šuo nebėgtų per arti AL, kol įveikia likusią trasos
dalį. Kitu atveju bus tiesiog sunkiau nuspręsti, ar žymėti atsisakymą, ar ne.

Pavyzdžiai:
1 ir 2. Visi šunys po barjero nusileis priešais kitos kliūties AL.
3. Visi šunys po barjero nusileis už kitos kliūties AL.
4 ir 5. Šunys su trumpu žingsniu ir lėti šunys nusileis priešais sekančios kliūties AL ir galės judėti link
kliūties nr.2. Šunys ilgu žingsniu ar labai greiti šunys gali nusileisti priešais sekančios kliūties AL,
tačiau dėl kūno sudėjimo ar greičio negali pasukti į sekančią kliūtį nekirsdami AL.
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po

Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

A
A

po
+ numetimas

A

A

A

Pavyzdžiai:
1. Šuo prabėgo šalia 1 barjero = A
2. Šuo pralindo pro barjero kartelę = A
3. Šuo pralindo pro barjero kartelę ir ją numetė = kliūties pažeidimas = D
4, 5 ir 6. Šuo nusileido pries sekančios kliūties AL ir vieną kartą ja kirto = A

A

A
Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

Gerai
Gerai

Pavyzdžiai:
1. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, linijos nekerta = Gerai
2. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, du kartus kerta liniją = A
3. Šuo nusileidžia už sekančios kliūties AL, kerta ją tik kartą = Gerai
4. Šuo nusileidžia už sekančios kliūties AL, liniją kerta daugiau nei 1 kartą = A

Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

Gerai
Gerai

A
A

Pavyzdžiai:
1. Šuo nusileidžia už sekančios kliūtes AL, liniją kerta tik kartą = Gerai
2. Šuo nusileidžia už sekančios kliūtes AL, liniją kerta daugiau nei kartą = A
3. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūtes AL, linijos nekerta = Gerai
4. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūtes AL, liniją kerta tik kartą = A
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Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

Gerai

A

A
A

A

Gerai

Pavyzdžiai:
1. Šuo nusileidžia už sekančios kliūties AL, liniją kerta tik kartą = Gerai
2. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta tik kartą = Gerai
3. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta vieną kartą, atsisakymą ištaiso
pakartodamas A + B = A (atsisakymas)
4. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta vieną kartą, teisingai neištaiso atsisakymo, nes
pakartoja tik C = A + D
5. Šuo nusileidžia prieš kombinacijos (B) AL, liniją kerta tik kartą, įveikia C barjerą, bet teisingai ištaiso
atsisakymą A + B + C = tik A (ne D, nors šuo įveikė ne tą kliūtį, tačiau jam galima įveikti ne tą
kombinacijos dalį po atsisakymo).
6. Šuo teisingai įveikia kombinaciją, vedlys bėga tarp barjerų = Gerai

FCI komitetas rekomenduoja nenaudoti kombinacijos iki
sekančio taisyklių pakeitimo.
Kombinacija:
1: Šuo numeta A, atsisako ties B ir peršoka C, pakartoja
ABC tinkama tvarka (prabėga tarp A barjero sparnų) = K +
A
2. Šuo atsisako ties B, numeta C, pakartoja ABC
tinkama tvarka (prabėga tarp C barjero sparnų) = A + K
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A+A

A

Gerai

A

A

Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

Pavyzdžiai:
1. Šuo teisingai įbėga į tunelį, grįžta atgal (1-as A), kerta tunelio AL (2-as A) = A + A
2. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta vieną kartą = A
3. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, kerta šią liniją vieną kartą, nes bando bėgti link netinkamos
kliūties = Gerai (kai šuo kerta sekančios kliūties AL, nes nematė, link kurios kliūties turi bėgti)
4. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją karta 1 kartą = A
5. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, bėgdamas link piramidės šią liniją kerta vieną kartą = A (šuo
matė tunelį bėgdamas link piramidės)
Pavyzdžiai:
Atsisakymas su (be) bėgimu(-o) link netinkamos kliūties.
1. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūtes AL, liniją
kerta vieną kartą, tačiau dar yra plote, kur
negalėjo nubėgti link kitos kliūties = Gerai
2. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūtes AL, liniją kerta
vieną kartą = A
Šios 2 situacijos yra aiškios, 1-a = Gerai, 2-a = A
Visų kitų situacijų teisėjavimas paliekamas spręsti
teisėjui varžybų metu.
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A

Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

A

Pavyzdžiai:
1. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta vieną kartą, peršoka per tunelį, kurį turėjo
įveikti = A (ne D).
2. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta vieną kartą, peršoka tunelį, kurį turėjo įveikti =
A (ne D)
3. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, peršoka tunelį, kurio neturėjo įveikti = D

A

A

A

Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

Pavyzdžiai:
1. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta vieną kartą, prabėga po kliūtimi, kurią turėjo
įveikti = A (ne D)
2. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta vieną kartą, prabėga po kliūtimi, kurios neturėjo
įveikti, tačiau šioje situacijoje teisėjas taip sugalvojo trasą, kad šuo to negalėjo išvengti = A (ne D)
3. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, liniją kerta vieną kartą, prabėga po kliūtimi, kurios neturėjo
įveikti, tačiau šioje situacijoje teisėjas taip sugalvojo trasą, kad šuo to negalėjo išvengti = A (ne D)
4. Šuo nusileidžia prieš sekančios kliūties AL, prabėga po kliūtimi, kurios neturėjo įveikti = D

Jeigu šuo sustoja arba apsisuka pakilimo prieš kliūtį zonoje, bus nubaustas atsisakymu.
„Pakilimo“ prieš kliūtį zona priklauso nuo šuns dydžio. Šunys su trumpu žingsniu turi mažiau erdvės
„pakilimui“ nei šunys plačiu žingsniu. Paliekama spręsti teisėjui, kada kokiam šuniui tokioje situacijoje skirti
atsisakymą. Jeigu šuo pasisuko ir teisėjas pagalvojo „kodėl šuo nepakilo?“, tuomet reikėtų skirti atsisakymą.
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Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

Gerai

Gerai

A

A

Pavyzdžiai:
1. Šuo apsisuka ten, kur jis negalėjo atsispirti šuoliui per barjerą = Gerai
2. Šuo apsisuka ten, kur jis turėjo atsispirti šuoliui per barjerą = A
3. Šuo apsisuka ten, kur jis negalėjo atsispirti šuoliui per 2-ą barjerą = Gerai
4. Šuo apsisuka ten, kur jis turėjo įlįsti į tunelį = A
Šuo apsisuka ten, kur turėjo įeiti į slalomą = A

Kontaktinės zonos, atsisakymai ir klaidos
Suskirstyti zonines kliūtis į dalis prieš ir už AL netinka, nes situacija čia kiek kitokia. Netgi po to, kai šuo
yra už AL, jis vis dar gali užlipti ant kliūties – tokiu atveju, jeigu šuo paliečia kontaktinę zoną, jam neturėtų
būti žymimas atsisakymas.
Štai keli pavyzdžiai:

A
A

K

Gerai = nėra klaidos
K = klaida
A = atsisakymas
D = diskvalifikacija

K

1. Paliečia pirmą kontaktinę zoną, nušoka nuo piramidės neužlipęs iki viršaus = A
2. Kerta AL, užlipa ant piramidės, bet praleidžia kontaktinę zoną = K
3. Paliečia pirmą kontaktinę zoną, nušoka nuo buomo horizontalės = A
4. Kerta AL, užlipa ant buomo, bet praleidžia kontaktinę zoną = K
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Pavyzdžiai
1. Šuo užšoka ant sūpynių lentos, peršoka sūpynių pradžią,
praleidžia pirmą kontaktinę zoną ir įveikia likusią sūpynių dalį =
K+A+K
2. Jeigu pirmą kartą šuo nelietė sūpynių lentos = A + K

Nušokimų nuo sūpynių teisėjavimas
Teisėjauti, kai šuo nušoka nuo sūpynių, nelengva.
Nušokimo apibrėžimas; kojos ore, pėdos neliečia zonos.

1. Sūpynės prieš paliečiant žemę: šuo nuleidžia sūpynes ant žemės, kai sūpynės paliečia žemę, šuo jas
liečia bent galinėmis kojomos = Gerai
2. Ši situacija daug sudėtingesnė. Šuo leidžia sūpynes žemyn, tačiau neaišku, ar sūpynės paliečia žemę
prieš šuniui nulipant nuo jų. Teisėjauti reikia šuns naudai.
Antras teisėjas (ang. Upside judge) buomo priekyje

K

K

Jeigu yra asistentas (antras teisėjas), padedantis stebėti kontaktines buomo zonas, abu teisėjai turi žinoti, kuris
ką teisėjauja:
1. Asistentas atsakingas už kontaktines zonas, šuns/kliūties lietimą ir atsisakymus, kol šuo buomo
horizontalę liečia visomis kojomis
2. Šiuo atveju asistentas taip pat stebi išėjimą iš kliūties nr.1 (tunelio – taip pat gali skirti šuniui
diskvalifikaciją, jeigu vietoje kliūties nr.3 (buomo) šuo vėl įlįstų į tunelį)
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3. Jeigu tunelis U raidės formos (kaip 3-iame pavyzdyje), pagalbinis teisėjas prie anksčiau minėtų
momentų taip pat turėtų stebėti įėjimą į tunelį.
Suyranti padanga
Jeigu naudojama suyranti padanga, rekomendacijos teisėjui yra:
•Jei šuo atsisako šokti, suardo padangą = Diskvalifikacija
•Jei šuo teisingai įveikia padangą (galva pro ratą), tačiau padangą suardo = K
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4. Bėgimo pakartojimas
Kai būtina pakartoti bėgimą, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad:
1. Priskaičiuojamos klaidos, žymėtos iki šuns sustabdymo.
2. Teisėjavimas atnaujinamas nuo vietos, kur šuo buvo sustabdytas.
3. Trasa turi būti įveikiama teisinga tvarka ir kiek įmanoma geriau.
4. Teisėjas gali nuspręsti skirti baudos taškų, jeigu jam atrodo, kad bėgimas kartojamas nesąžiningai.

FCI-Agility-Komiteto-Rekomendacijos

- 24 -

WC/MM/LT Versija 2013.04.15 16:42

