ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συµπληρωµατικοί κανονισµοί αγώνων agility
για τα έτη 2017/2018
Αγ. Στέφανος, 16 Φεβρουαρίου 2017 - Ισχύει έως 31.12.2018
Για τους αγώνες ταχύτητας και ευκινησίας (εφεξής agility) στην
Ελλάδα, εφαρµόζονται στο ακέραιο οι γενικοί κανόνες του Κυνολογικού
Οµίλου Ελλάδος (εφεξής Κ.Ο.Ε.) και οι διατάξεις του κανονισµού agility
της Διεθνούς Κυνολογικής Οµοσπονδίας (εφεξής F.C.I.), ο οποίος
διατίθεται από τον Κ.Ο.Ε. στα ελληνικά και έχει διανεµηθεί σε όλους
τους κυναθλητικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στο παρόν
κυνάθληµα.
Α) Προϋποθέσεις συµµετοχής στους αγώνες
Στους αγώνες agility στην Ελλάδα µπορούν να συµµετέχουν
χειριστές µε σκύλους ανεξαρτήτως φυλής και µεγέθους, αρκεί να είναι
εγγεγραµµένοι σε γενεαλόγιο Κυνολογικού Οµίλου οποιασδήποτε χώρας,
αναγνωρισµένου από τη Διεθνή Κυνολογική Οµοσπονδία (F.C.I.). Σε
όλους τους αγώνες, εθνικούς ή/και διεθνείς πλην του Παγκοσµίου
Πρωταθλήµατος, µπορούν να συµµετέχουν και ηµίαιµοι (χωρίς
γενεαλογικό χάρτη-pedigree) σκύλοι.
Όλοι οι σκύλοι, µε ή χωρίς γενεαλογικό χάρτη (pedigree), για να
µπορούν να συµµετέχουν σε οποιονδήποτε αγώνα agility πρέπει
απαραιτήτως να έχουν προµηθευτεί µε βιβλιάριο εργασίας.
Η ελάχιστη ηλικία για τη συµµετοχή σε αγώνες agility, από το
επίπεδο Α1 και άνω, είναι αυστηρά οι δέκα οκτώ (18) µήνες, την οποία ο
σκύλος θα πρέπει να έχει συµπληρώσει την ηµέρα του αγώνα, χωρίς
καµία προβλεπόµενη εξαίρεση.
Στους αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, αλλά και τους
προκριµατικούς αγώνες για την Εθνική οµάδα, µπορεί να συµµετέχει
οποιοσδήποτε χειριστής και σκύλος, εφόσον πληρούνται οι ως άνω
προϋποθέσεις. Εντούτοις, χειριστές και σκύλοι, µπορούν να
βαθµολογούνται για το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα και τους
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προκριµατικούς αγώνες, µόνο εφόσον ο χειριστής έχει ελληνική
υπηκοότητα ή µόνιµη διαµονή τουλάχιστον έξι (6) µηνών στην Ελλάδα,
ο δε σκύλος είναι εγγεγραµµένος στο γενεαλόγιο του Κυνολογικού
Οµίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) τουλάχιστον έξι (6) µήνες.
Οι αγώνες agility διεξάγονται κάτω από τις αρχές του αθλητικού
πνεύµατος. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να έχουν κατάλληλη αθλητική
συµπεριφορά. Οποιαδήποτε σωµατική ή/και λεκτική βία ή/και
οποιαδήποτε πράξη κατά των σκύλων που συνιστά κακοµεταχείριση, η
ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους διοργανωτές, τον κριτή ή/και άλλους
συµµετέχοντες, σωρευτικά ή ξεχωριστά, τιµωρείται µε άµεσο
αποκλεισµό και τις σχετικές πειθαρχικές κυρώσεις από τον Κυνολογικό
Όµιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.). Ο κριτής πρέπει να σηµειώσει την αποβολή
και να εκθέσει τον λόγο της απόφασής του στο βιβλιάριο εργασίας του
αποβληθέντα χειριστή, ενώ παράλληλα να ορίσει το χρόνος αποβολής
του.
Β) Κατηγορίες και επίπεδα των αγώνων agility
Σε όλες τις επίσηµες διοργανώσεις της Ελλάδος χειριστές και
σκύλοι µπορούν να διαγωνίζονται σε τρεις κατηγορίες µεγέθους και τρία
επίπεδα δυσκολίας.
Οι κατηγορίες µεγέθους διαµορφώνονται ως εξής:
● S (Small): Κατηγορία µικρού µεγέθους για τους σκύλους µε ύψος
ακρωµίου µικρότερου των τριάντα πέντε (35) εκατοστών.
● M (Medium): Κατηγορία µεσαίου µεγέθους για τους σκύλους µε
ύψος ακρωµίου ίσου ή µεγαλύτερου των τριάντα πέντε (35)
εκατοστών και µικρότερου των σαράντα τριών (43) εκατοστών.
● L (Large): Κατηγορία µεγάλου µεγέθους για τους σκύλους µε ύψος
ακρωµίου ίσου ή µεγαλύτερου των σαράντα τριών (43)
εκατοστών.
Τα επίπεδα δυσκολίας διαµορφώνονται ως εξής:
● Agility 1 (A1) - junior class
● Agility 2 (A2) - senior class
● Agility 3 (A3) - senior class
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α) Κατάταξη σκύλου ανά κατηγορία µεγέθους
Κάθε σκύλος µπορεί να διαγωνίζεται µόνο σε µία κατηγορία
µεγέθους, στην οποία και ανήκει. Ένας σκύλος θεωρείται ότι ανήκει
τελεσίδικα σε µία κατηγορία όταν φέρει δύο υπογραφές µέτρησης δύο
διεθνών κριτών στο βιβλιάριο εργασίας του. Για τις επίσηµες µετρήσεις ο
σκύλος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή στον
επίσηµο αγώνα, και ειδικότερα να είναι άνω των 18 µηνών.
Το ύψος των σκύλων στην κατηγορία S και M, που διαγωνίζονται
για πρώτη φορά, µετριέται και καταγράφεται στο βιβλιάριο εργασίας του
εκάστοτε σκύλου.
Υποχρεωτικά, ο διοργανωτής, πριν από τον αγώνα, θα πρέπει να
υποβάλλει τον σκύλο σε µέτρηση από έναν διεθνή κριτή. Ο
διαγωνιζόµενος σκύλος µετριέται και το ακριβές ύψος του στο ακρώµιο,
όπως και η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται, αναγράφεται αφενός στο
βιβλιάριο εργασίας του σκύλου µε υπογραφή του κριτή, αλλά και στο
φυλλάδιο του διαγωνισµού στην σελίδα στην οποία αναφέρονται
πληροφορίες σχετικά µε το σκύλο.
Οι σκύλοι που έχουν προκριθεί για το European Open και το
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα και οι οποίοι δεν έχουν µετρηθεί επισήµως, θα
µετρηθούν στους τελευταίους προκριµατικούς αγώνες.
Οι σκύλοι που έχουν συµµετάσχει έστω και µία φορά σε
παγκόσµια διοργάνωση και έχουν µετρηθεί επίσηµα από τους
διοργανωτές θεωρείται αυτοµάτως ότι ανήκουν στην κατηγορία που
διαγωνίστηκαν εκεί.
Σε όλους τους πρωταθληµατικούς και προκριµατικούς αγώνες της
Ελλάδος, οι διαγωνιζόµενοι θα διαγωνιστούν σε δύο επίπεδα δυσκολίας:
Α1, Α2 Open και εφόσον είναι επιθυµητό από τον διοργανωτή, στο
επίπεδο των βετεράνων ΑV.
β) Μετάβαση από τα χαµηλότερα στα υψηλότερα επίπεδα
Για τη συµµετοχή στο κατώτατο επίπεδο A1 ο σκύλος πρέπει να
πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής σε αγώνα agility όπως ορίζονται
ανωτέρω (βλ. κεφ. Α).
Για τη µετάβαση από το επίπεδο Α1 στο επίπεδο Α2, ο σκύλος θα
πρέπει να επιτύχει τρεις άριστες βαθµολογίες µε καθαρό γύρο (χωρίς
λάθη ή/και αρνήσεις ή/και υπέρβαση χρόνου) υπό δύο διαφορετικούς
κριτές σε αγώνες επιπέδου Α1 και σε διαδροµή agility.
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Για τη µετάβαση από το επίπεδο Α2 στο επίπεδο Α3 έκαστος
σκύλος πρέπει να επιτύχει τρεις άριστες βαθµολογίες µε καθαρό γύρο
(χωρίς λάθη ή/και αρνήσεις ή/και υπέρβαση χρόνου) υπό δύο
διαφορετικούς κριτές σε αγώνες επιπέδου Α2 ή Α2 Open και σε
διαδροµή agility, ενώ ταυτόχρονα να έχει καταταχθεί ανάµεσα στους
τρεις (3) πρώτους µεταξύ των συµµετεχόντων του επιπέδου Α2 ή Α2
Οpen.
Η καταγραφή των αποτελεσµάτων στο βιβλιάριο εργασίας είναι
προϋπόθεση για τη µετάβαση σε ένα υψηλότερο επίπεδο, η οποία
επιβεβαιώνεται από τον κριτή µε υπογραφή.
Με την πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων για την αλλαγή
επιπέδου ο εκάστοτε σκύλος µπορεί να συµµετέχει στον επόµενο κιόλας
αγώνα στο ανώτερο επίπεδο, ακόµη και εάν αυτός είναι την ίδια µέρα.
γ) Επίπεδο βετεράνων (AV)
Οι σκύλοι επιπέδου A2 και A3, που έχουν συµπληρώσει την ηλικία
των 7 ετών, µπορούν να λάβουν µέρος στο επίπεδο των βετεράνων (AV).
Από τη στιγµή που ένας σκύλος έχει συµµετάσχει έστω και µια
φορά στο επίπεδο των βετεράνων, χάνει τη δυνατότητα να διαγωνιστεί
στις υπόλοιπες κατηγορίες Α1, Α2, Α2 Open ή A3.
Οι βετεράνοι σκύλοι διαγωνίζονται στις διαδροµές Α2 ή A2 Open,
µε τα ύψη των αλµάτων να διαµορφώνονται ως εξής:
● Small (AV) σε ύψος δέκα πέντε (15) εκατοστών
● Medium (AV) στο ύψος της κατηγορίας small,
● Large (AV) στο ύψος της κατηγορίας medium και έως 40
εκατοστά.
Η κατάταξή των σκύλων που διαγωνίζονται στο επίπεδο των
βετεράνων δεν επηρεάζει την κατάταξη των υπόλοιπων διαγωνιζόµενων
σκύλων στο Α2/A2 Open επίπεδο και υπολογίζεται ξεχωριστά µόνο για
τους βετεράνους του διαγωνισµού.
Ο διαγωνισµός στο επίπεδο των βετεράνων (ΑV) λαµβάνει χώρα
µόνο εφόσον ο διοργανωτής επιθυµεί να διοργανώσει ένα τέτοιου τύπου
αγώνα και ανεξαρτήτως αριθµού συµµετοχών.

4

Γ) Βιβλιάριο εργασίας
Κάθε διαγωνιζόµενος σκύλος για να συµµετάσχει στους επίσηµους
διαγωνισµούς θα πρέπει να κατέχει ένα βιβλιάριο εργασίας, στο οποίο θα
αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στον σκύλο και τον ιδιοκτήτη
του. Σε αυτό θα συµπληρώνονται τα αποτελέσµατα των αγώνων.
Το ελληνικό βιβλιάριο εργασίας εκδίδεται από τον Κυνολογικό
Όµιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.), κατόπιν γραπτής αίτησης και σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις (προκαθορισµένο έντυπο, είναι διαθέσιµο και
στο δικτυακό τόπο του Κ.Ο.Ε.: http://www.koe.gr/images/documents/
vivliarioergasias.pdf)
Ο ίδιος σκύλος δεν µπορεί να έχει διπλότυπο βιβλιάριο εργασίας.
Δ) Συµπλήρωση αποτελεσµάτων στο βιβλιάριο εργασίας
Στο βιβλιάριο εργασίας κάθε σκύλου, οι διοργανωτές τοποθετούν
σχετικό αυτοκόλλητο µε τα αποτελέσµατα κάθε διαδροµής ξεχωριστά. Το
σχετικό αυτοκόλλητο τυπώνεται από τη γραµµατεία της διοργάνωσης και
πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει αναλυτικά τα αποτελέσµατα κάθε
διαδροµής ως εξής (όχι απαραίτητα µε αυτή τη σειρά): κατάταξη, χρόνος,
ταχύτητα, λάθη, αρνήσεις, ποινή χρόνου, αξιολόγηση.
Για τις διαδροµές που ο χειριστής έχει αποκλειστεί, δεν θα
προσκολλάται ετικέτα πάνω στο βιβλιάριο.
Ε) Διοργάνωση πρωταθληµατικών και προκριµατικών αγώνων
Για τα έτη 2017 και 2018, οι διοργανωτές όλων των
πρωταθληµατικών και προκριµατικών αγώνων agility, υποχρεωτικά
πρέπει να περιλαµβάνουν στη διοργάνωσή τους αγώνες για όλα τα
επίπεδα, καθώς και αγώνες jumping εάν το επιθυµούν.
Επίσης όλοι οι διοργανωτές όλων των πρωταθληµατικών και
προκριµατικών αγώνων υποχρεούνται να χρησιµοποιούν σύστηµα
ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης.
Ως κόστος συµµετοχής για τους πρωταθληµατικούς και
προκριµατικούς αγώνες ορίζονται τα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά διαδροµή.
Ο διοργανωτής, ο οποίος θα ακυρώσει σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή, έγκαιρα ή τελευταία στιγµή, τον πρωταθληµατικό ή/και
προκριµατικό αγώνα, που έχει δεσµευτεί να διοργανώσει, αυτοµάτως
χάνει τη δυνατότητα διοργάνωσης πρωταθληµατικού ή/και
προκριµατικού αγώνα για την τρέχουσα, αλλά και την επόµενη χρονιά.
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Το παραπάνω δεν ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης για λόγους ανωτέρας
βίας (π.χ. θεοµηνία).
Για το 2017, υπεύθυνος για την ανάρτηση των αποτελεσµάτων των
προκριµατικών αγώνων και του πανελληνίου πρωταθλήµατος είναι ο
“Όµιλος Ατζίλιτυ Αθήνας”. Ο ίδιος όµιλος επίσης αναλαµβάνει τη
δηµιουργία ειδικής σελίδας (http://results.agilityaddicts.gr), στην οποία
θα υπάρχουν όλα τα αποτελέσµατα των προκριµατικών, καθώς και οι
βαθµολογίες του πανελληνίου πρωταθλήµατος και των κυπέλλων veteran
και mix breed.
Για το έτος 2017 προκριµατικούς αγώνες έχουν δεσµευτεί να
διοργανώσουν:
● Κ.Ο.Σ.Ε.Κ. (Νοέµβριος 2016, 4 διαδροµές), Κοµοτηνή
● Β.Ν.Σ.Τ.Κ.Ο. (Φεβρουάριος 2017, 4 διαδροµές), Βαρυµπόµπη
● Κ.Ο.Ο.Π.Ε. (Απρίλιος 2017, 4 διαδροµές), Θεσσαλονίκη
● Ο.Α.Α. (Μάιος 2017, 4 διαδροµές), Γέρακας
Για το έτος 2017 πρωταθληµατικούς αγώνες έχουν δεσµευτεί να
διοργανώσουν:
● Β.Ν.Σ.Τ.Κ.Ο. (Φεβρουάριος 2017, 4 διαδροµές), Βαρυµπόµπη
● Κ.Ο.Ο.Π.Ε. (Απρίλιος 2017, 4 διαδροµές), Θεσσαλονίκη
● Ο.Α.Α. (Μάιος 2017, 4 διαδροµές), Γέρακας
● Ιούνιος 2017, 4 διαδροµές, Παλλήνη - (ο διοργανωτής όµιλος θα
ανακοινωθεί µέχρι 28/2/2017)
● Β.Ν.Σ.Τ.Κ.Ο. (Σεπτέµβριος 2017, 4 διαδροµές), Βαρυµπόµπη
● Κ.Ο.Σ.Ε.Κ. (Οκτώβριος 2017, 4 διαδροµές), Κοµοτηνή
● Ο.Α.Α. (Δεκέµβριος 2017, 4 διαδροµές), Γέρακας

ΣΤ) Σύστηµα βαθµολογίας
Στους πρωταθληµατικούς και προκριµατικούς αγώνες, για να
προσδιοριστεί η ατοµική κατάταξη κάθε χειριστή/σκύλου, ως
αποτέλεσµα νοείται η κατάταξη κάθε χειριστή/σκύλου, όπως αυτή
προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολογίας των διαδροµών agility και
των διαδροµών jumping (εφόσον υπάρχουν).
Η βαθµολογία σε κάθε αγώνα προκύπτει από το άθροισµα των
βαθµών ποινής (λάθη ή/και αρνήσεις ή/και ποινή χρόνου) και του χρόνου
του σκύλου.
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Η κατάταξη του κάθε χειριστή/σκύλου, όπως προκύπτει από τα
ανωτέρω, υπόκειται στην ακόλουθη κλίµακα βαθµολόγησης:
Agility
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Βαθµοί 25 22 20 18 16 14 12 10 8
Jumping
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Σε όλους τους πρωταθληµατικούς και προκριµατικούς αγώνες
βαθµολογείται η οµάδα σκύλου/χειριστή και όχι µόνο ο σκύλος. Αν ο
σκύλος συµµετάσχει σε πρωταθληµατικούς ή/και προκριµατικούς αγώνες
µε δύο διαφορετικούς χειριστές, οι βαθµοί που συλλέγει δεν
συναθροίζονται, αλλά κατατάσσονται χωριστά.
α) Εθνική οµάδα για το παγκόσµιο πρωτάθληµα agility 2017
Στην Εθνική Οµάδα για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Agility του
2017 προκρίνονται µόνο σκύλοι επιπέδου Α3.
Συγκεκριµένα, για το σχηµατισµό της Εθνικής Οµάδος εξετάζονται
οι βαθµολογίες των σκύλων επιπέδου Α2 και Α3 σε διαδροµές Α2 Open.
Ωστόσο οι σκύλοι επιπέδου Α2, για να µπορέσουν να αποτελέσουν µέλη
της εθνικής οµάδας για το Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Αgility 2017, θα
πρέπει να έχουν ανέβει στο επίπεδο Α3 πριν τη λήξη του τελευταίου
προκριµατικού αγώνα της χρονιάς.
Το άθροισµα των βαθµών δεν λαµβάνεται υπόψη για τους σκύλους
που δεν έχουν pedigree, που είναι αλλοδαποί ή που έχουν πάρει τον τίτλο
του παγκόσµιου πρωταθλητή.
Οι διαδροµές αξιολογούνται σύµφωνα µε το παραπάνω σύστηµα
βαθµολογίας (βλ. κεφ. ΣΤ).
Προϋπόθεση για τη λήψη των αντίστοιχων βαθµών είναι ο χρόνος
του κάθε σκύλου να βρίσκεται στο συν δέκα τοις εκατό (+10%) του
χρόνου του ταχύτερου σκύλου µε έως και δεκαπέντε (15) βαθµούς ποινής
σε κάθε διαδροµή.
Για την πρόκριση στην Εθνική Οµάδα, λαµβάνονται υπόψη τα
δώδεκα (12) καλύτερα αποτελέσµατα.
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Οι τέσσερις καλύτερες οµάδες σκύλου/χειριστή ανά κατηγορία
µεγέθους (εάν υπάρχουν) συµµετέχουν στην Εθνική Οµάδα, πέραν της
ατοµικής και στην κατηγορία των οµάδων.
Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και χωρίς τη δυνατότητα
ένστασης ή επανεξέτασης. Η κατάταξη των διαγωνιζόµενων όλων των
κατηγοριών στην Εθνική Οµάδα είναι οριστική όταν εγκριθεί από τον
Κυνολογικό Όµιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.). Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος
που πληροί τις προϋποθέσεις πρόκρισης αποχωρήσει από τη συµµετοχή
του στην Εθνική Οµάδα, η θέση του καταλαµβάνεται από τον επόµενο
διαγωνιζόµενο µε την υψηλότερη κατάταξη σε βαθµούς.
Ζ) Εθνική οµάδα για το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθληµα (E.O.)
2017
Στην Εθνική Οµάδα για το Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Πρωτάθληµα 2017
προκρίνονται µόνο σκύλοι επιπέδου Α2 και Α3.
Συγκεκριµένα, για το σχηµατισµό της Εθνικής Οµάδος για το
Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Πρωτάθληµα 2017 εξετάζονται οι βαθµολογίες των
σκύλων επιπέδου Α2 και Α3 σε διαδροµές Α2 Open.
Στην κατάταξη για την Εθνική Οµάδα για το Ευρωπαϊκό Ανοιχτό
Πρωτάθληµα 2017 συµµετέχουν και οι σκύλοι που δεν έχουν
γενεαλογικό χάρτη (pedigree).
Οι διαδροµές αξιολογούνται σύµφωνα µε την παραπάνω
βαθµολογία. Προϋπόθεση για τη λήψη των αντίστοιχων βαθµών είναι ο
χρόνος του κάθε σκύλου να βρίσκεται στο συν δέκα πέντε τοις εκατό
(+15%) του χρόνου του ταχύτερου σκύλου µε έως και δεκαπέντε (15)
βαθµούς ποινής σε κάθε διαδροµή.
Για την πρόκριση στην Εθνική Οµάδα, λαµβάνονται υπόψη τα
δώδεκα (12) καλύτερα αποτελέσµατα.
Οι θέσεις για το EO καλύπτονται αναλόγως τη διαθεσιµότητα
υπολογίζοντας τα αποτελέσµατα της µεγάλης κατηγόρίας (large) και τις
κατηγορίες µικρών/µεσαίων (small/medium), µιας και βάσει κανονισµού
του E.O. είναι διαθέσιµες 32 θέσεις ατοµικού διαγωνισµού (µε µέγιστο
16 στην κατηγορία large) + του νικητή του προηγούµενου έτους. Η
πρόσθετη χορήγηση θέσεων στο Ε.Ο. δεν γίνεται δεκτή.
Οι τέσσερις καλύτερες οµάδες σκύλου/χειριστή ανά κατηγορία
µεγέθους (εάν υπάρχουν) συµµετέχουν στην Εθνική Οµάδα, πέραν της
ατοµικής και στην κατηγορία των οµάδων.
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Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και χωρίς τη δυνατότητα
ένστασης ή επανεξέτασης. Η κατάταξη των διαγωνιζόµενων όλων των
κατηγοριών στην Εθνική Οµάδα είναι οριστική όταν εγκριθεί από τον
Κυνολογικό Όµιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.). Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος
που πληροί τις προϋποθέσεις πρόκρισης αποχωρήσει από τη συµµετοχή
του στην Εθνική Οµάδα, η θέση του καταλαµβάνεται από τον επόµενο
διαγωνιζόµενο µε την υψηλότερη κατάταξη σε βαθµούς.
Η) Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Αgility 2017
Η τελική κατάταξη στο Πανελλήνιο Πρωταθληµά agility για το
2017 προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των είκοσι (20) καλύτερων
αποτελεσµάτων στο σύνολο των είκοσι οκτώ (28) διαδροµών A2 Open.
Για την τελική κατάταξη υπολογίζεται η βαθµολογία µόνο των
συµµετεχόντων µε σκύλο επιπέδου Α2 και Α3.
Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές Αgility είναι τρεις (3), ένας για κάθε
κατηγορία ύψους: Small, Medium και Large.
Θ) Κύπελλο “Mix Breed” 2017
Η τελική κατάταξη για το Κύπελλο Μix Βreed 2017 προκύπτει
από το άθροισµα των βαθµολογιών των είκοσι (20) καλύτερων
αποτελεσµάτων στο σύνολο των είκοσι οκτώ (28) διαδροµών Α2 / Α2
Open των πρωταθληµατικών αγώνων.
Στη βαθµολογία προσµετρούν µόνο οι χειριστές µε σκύλο
κατηγορίας Α2 και Α3 χωρίς pedigree.
Στην περίπτωση που ένας σκύλος, όπως αυτός ταυτοποιείται από
το microchip ή τη δερµατοστιξία που φέρει, έχει pedigree δηλωµένο σε
αναγνωρισµένο από την FCI κυνολογικό όµιλο, αλλά κατ’ επιλογήν
δηλώνει το σκύλο του ως ηµίαιµο, δεν µπορεί να συµµετέχει στην τελική
κατάταξη για το Κύπελλο Mix Breed, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα
εύκολης διεκδίκησης του Κυπέλλου από καθαρόαιµους σκύλους.
Ο ως άνω χειριστής/ιδιοκτήτης που εν γνώση του θα προσπαθήσει
να αποκρύψει την ύπαρξη γενεαλογικού χάρτη του σκύλου του, τίθεται
στη διακριτική ευχέρεια του Κ.Ο.Ε. όσον αφορά τα αποτελέσµατα του
σκύλου για όσο διάστηµα διαγωνιζόταν ως ηµίαιµος, αλλά και τυχόν
ποινής µη συµµετοχής σε αγώνες για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Σε
κάθε περίπτωση ο σκύλος δεν προσµετρά ούτε στην κατάταξη του
Κυπέλλου Mix Breed αλλά ούτε και στην τελική κατάταξη του
Πανελληνίου Πρωταθλήµατος.
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Οι κυπελλούχοι mix breed είναι τρεις, ένας για κάθε κατηγορία
ύψους: Small, Medium και Large.
Ι) Κύπελλο “Agility Veteran” 2017
Η τελική κατάταξη στο Kύπελλο Agility Veteran 2017 προκύπτει
από το άθροισµα των βαθµολογιών του συνόλου των διαδροµών AV, που
θα πραγµατοποιηθούν στις πρωταθληµατικές διοργανώσεις.
Στη βαθµολογία προσµετρούνται µόνο οι χειριστές µε σκύλο
κατηγορίας Α2 ή Α3 και ηλικίας άνω των 7 ετών, οι οποίοι έχουν
δηλώσει τη συµµετοχή τους στην κατηγορία veteran (βλ. κεφ. Β στοιχ. γ)
Οι κυπελλούχοι veteran είναι τρεις, ένας για κάθε κατηγορία
ύψους: Small, Medium και Large.
ΙΑ) Ανακοίνωση της τελικής κατάταξης
Στους πρωταθληµατικούς αγώνες, η τελική κατάταξη υπολογίζεται
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ύψους.
Αν η ίδια βαθµολογία έχει επιτευχθεί από περισσότερους
διαγωνιζόµενους, την υψηλότερη κατάταξη την έχουν οι διαγωνιζόµενοι
που έχουν καλύτερο αποτέλεσµα στις διαδροµές agility. Σε περίπτωση
που, µετά την εν λόγω κατάταξη προκύπτει και πάλι ισοβαθµία,
λαµβάνεται υπόψη η µικρότερη αφαίρεση βαθµών από ποινές. Σε
περίπτωση που ούτε αυτό αναδεικνύει την τελική κατάταξη, λαµβάνονται
υπόψη οι καλύτερες επιδόσεις στο jumping. Αν ούτε αυτό το κριτήριο
βοηθά στον καθορισµό της κατάταξης, τότε η θέση απονέµεται από
κοινού στους διαγωνιζόµενους που ισοβαθµούν.
Στο τέλος της χρονιάς, οι οµάδες agility σε συνεργασία µε τον
Κυνολογικό Όµιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) θα διοργανώσουν απονοµή των
τίτλων των πρωταθλητών και των κυπελλούχων για το 2017,
απονέµοντας κύπελλα και µετάλλια στους νικητές.
ΙΒ ) Πρόγραµµα πρωταθληµατικών και προκριµατικών αγώνων
(2018)
Οι όµιλοι και οι οµάδες που δραστηριοποιούνται στο agility,
δεσµεύονται να παραδώσουν στον Κ.Ο.Ε. το πρόγραµµα των
πρωταθληµατικών και προκριµατικών αγώνων του 2018 το αργότερο
µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου του 2017.
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Οι ως άνω αναγραφόµενοι κανονισµοί ισχύουν και για τους
αγώνες του 2018, ήτοι µέχρι και τον τελευταίο προκριµατικό και
πρωταθληµατικό αγώνα του 2018.
ΙΓ ) Συνοδευτική επιστολή παράδοσης στον Κ.Ο.Ε.
Το παρών αποτελεί προϊόν διεξοδικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων
µεταξύ των οµίλων και των οµάδων που δραστηριοποιούνται ενεργά στο
agility. Οι υπογράφοντες εκπροσωπούν το σύνολο των εννέα οµάδων της
ελληνικής κοινότητας του agility και δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει
γνώση του κανονισµού όλοι οι εµπλεκόµενοι µέσω της ηλεκτρονικής
αποστολής του ως άνω κειµένου.
Παραδόθηκε στα γραφεία του Κυνολογικού Οµίλου Ελλάδος στις 16
Φεβρουαρίου 2017 από τους παρακάτω υπογράφοντες:
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