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  אג'יליטיוועדת  נוהל -ההתאחדות הישראלית לכלבנות 
 17.11.2015בתאריך   הי"לה של   כללית אושר באסיפה 

  21.06.2016 מעודכן לתאריך

  
 מטרות .1

 מטרות ועדת האג'יליטי הן: 

 האג'יליטי במסגרת ההתאחדות הישראלית לכלבנות )הי"ל(.לכוון ולפקח על תחום  1.1 

לייעץ להנהלת ההי"ל לחוגים החברים בהי"ל ולחבריהם לגבי ההיבטים המקצועיים  1.2

 .של העיסוק באג'יליטי

 מדריכים ושופטים.להסמיך  1.3

 לאשר ולפקח על קיום תחרויות ומבחנים ולנהל את רישום תוצאותיהם. 1.4 

  .FCI-נציגי ישראל מטעם ההי"ל בתחרויות הלקבוע את  1.5 

 הרכב הוועדה .2

 ועדת האג'יליטי תהיה כפופה להנהלת ההי"ל ולאסיפה הכללית שבחרה בחבריה.  2.1

 הוועדה תהיה מורכבת מחמישה חברים 2.2

 יושב ראש שייבחר באסיפה הכללית של ההי"ל 2.3

 מזכיר שייבחר באסיפה הכללית של ההי"ל 2.4

 ברים נוספים שייבחרו באסיפה הכללית של ההי"לשני ח 2.5

 חבר שימונה מטעם הנהלת ההי"ל 2.6 

 הוועדה תיבחר בצמוד לבחירות להנהלת ההי"ל ותכהן לאותו משך כהונה. 2.7 

 חברי הוועדה .3

 :חייבים להיות חברים באחד החוגים החברים בהי"ל וכןחברי הוועדה  

 שופטי אג'יליטי  3.1 

 אג'יליטי בכל דרגת הכשרהמדריכי  3.2 

 אג'יליטיפעילים מחוגים החברים בהי"ל שמקיימים פעילות  3.3 

 חבר הנהלת ההי"ל 3.3 

 

 

 

 הוועדהעבודת  .4
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. אלא אם נאמר הוועדהזה תעשנה אל יושב ראש  נוהלועדה בהתאם לופניות ל 4.1

 הפנייה.ימים ממועד  30ועדה תשיב לפניות אליה בתוך וזה, ה נוהלאחרת ב

כי הדבר נדרש לשם עבודתה ולא פחות מפעם  הוועדהשיקבע יו"ר כהוועדה תתכנס  4.2

ינהל את ישיבותיה בהן יהיה לכל חבר בה  הוועדהיו"ר  אחת בכל שלושה חודשים.

 )לרבות היו"ר( קול אחד בלבד.

 הוועדהינהלו פרוטוקול של דיוני  הוועדהאו ממלא מקום יושב ראש  הוועדהמזכיר  4.3

 ושל החלטותיה. 

 אישור מבחנים .5

 החוג החבר בהי"ל לא יקיים תחרות אג'יליטי רשמית בלי אישור מראש מהוועדה. 5.1

 45-חוג החבר בהי"ל ורוצה לקיים מבחן אג'יליטי רשמי, יפנה לוועדה לא יאוחר מ 5.2

ים במקרים חריג יום קודם למבחן המיועד, בציון השופט, תאריך ומיקום המבחן.

אישור זמן קצר יותר מראש, כל )למשל אם נודע שנמצא בארץ שופט( ניתן לבקש 

  עוד שמתאפשר פרסום נאות של האירוע.

ימים לכל היותר ממועד הפנייה, לאחר  14הוועדה תחזיר לחוג תשובה בתוך  5.2

שתבדוק שהשופט אכן מוסמך לשפוט. אם מדובר בשופט מחו"ל, הוועדה תבדוק 

 זאת מול ההתאחדות שאליה שייך השופט.

הוועדה תעביר את פרטי המבחן לוועדת התערוכות של ההי"ל לפרסום ברשימת  5.3

  האירועים הרשמית של ההי"ל.

המאוחר מייד בתום התחרות, יחתום השופט על ספרי במהלך התחרות, ולכל  5.4

 העבודה של המתחרים שהשתתפו.

 ימי עבודה. 5יעביר את התוצאות למזכיר הוועדה בתוך החוג מטעם  מנהל התחרות 5.5

 התנהלות מבחנים .6

 .FCI-יתנהלו בהתאם לתקנון האג'יליטי של הרשמיים מבחני אג'יליטי  6.1 

 נציג הוועדה במבחנים .7

ועל הגוף המארגן לאפשר לנציג הוועדה רשאית לשלוח נציג מטעמה כצופה במבחן.  7.1

לבחון את התנאים, הציוד והמסלול לפני תחילת מבחן ולהיות נוכח לכל אורך 

 המבחן. 

הנציג רשאי לבחון את התנאים, הציוד והמסלול לפני תחילת המבחן ולעקוב אחר  7.2

 מהלך המבחן.

ש במבחן ליקויים חמורים, עליו לפנות מייד לשופט ולהעיר על אם הנציג ימצא שי 7.3

 כך. 

 והיה אם הליקויים לא תוקנו, יגיש הנציג דו"ח כתוב בפני הוועדה. 7.4

 .נימוק בכתבמתן עם  את תוצאות המבחן במקרים קיצוניים,הוועדה רשאית לבטל  7.5

החוג שקיים את מחברי הוועדה ולאחר שמיעת נציג  4ההחלטה תתקבל ברוב של 

 המבחן.

 מדריכים .8
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: מדריך שעבד תחת מדריך מוסמך במשך שנתיים, לפחות פעמיים מדריך מן המניין 8.1

 בחודש.

, הקורס "מבוא לכלבנות" במדרשה לכלבנותבוגר : מדריך מן המניין, מדריך מוסמך 8.2

עבד  שנות פעילות בתחום ההדרכה. 3, ויש לו לפחות A2רמה מבחני עם כלבו  עבר

 מפגשים בפרק זמן של חצי שנה עד שנתיים. 20-בהדרכה בהתנדבות ב

, כל מדריך יחזיק מחברת ובה ירשום את מועדי פעילות לצורך מעקב אחר עבודתו 8.3

 ההדרכה שביצע.

 ספר עבודה .9

שיבקש זאת והנהלת מתחרה הוועדה תנפיק ספרי עבודה רשמיים של ההי"ל לכל  9.1

תשלום תמורת הפנקס, בסך שלא יעלה על עלות הדפסת ההי"ל רשאית לדרוש 

 הפנקס.

תוצאות המבחנים  לתיעודספרי העבודה יהיו בנויים במתכונת מקובלת וישמשו  9.2

 הכתוב בספר העבודה מהווה הוכחה לתוצאות. שעברו הכלבים של מחזיק הספר.

ים שונים, מזכיר הוועדה יתחזק מסד נתונים ובו יירשמו ויישמרו תוצאות מבחנ 9.3

הרישום יכיל את כל הפרטים  במקביל לרישומם בספרי העבודה של המשתתפים.

 הרשומים בספר העבודה.

 המזכיר ישלח להנהלת הי"ל עותק מהמרשם לצורכי גיבוי כל שלושה חודשים. 9.4

כל חברי הוועדה, חברי ועדת הביקורת של ההי"ל וחברי הנהלת ההי"ל רשאים לעיין  9.5

 מוסמך של החוג רשאי לעיין בתוצאות מבחנים שקיים החוג.במרשם. נציג 

 הסמכת שופטי אג'יליטי .10

 שופט אג'יליטי חייב לעמוד בתנאים שלהלן: 

 עבר ראיון קבלה בפני הנהלת ההי"ל. 10.1 

 שנים. 3מדריך מוסמך לפחות  10.2

 המועדון.בקשה מסודרת, הכוללת המלצות של עדה ולוהגיש  10.3

בעל ניסיון מוכח  לו שופט חונך )ואם אין שופט, מישהו מחברי הוועדהעדה תמנה והו 10.4

( שיעבוד איתו על החומר התיאורטי שנים רצופות לפחות 5באג'יליטי למשך 

 והמעשי.

לפחות. יכתוב דו"ח על כל תחרות מקצים  5יעמוד בזירה לצד שופט מוסמך במשך  10.5

 ותשונ רמותב שיאושר בידי השופט בתחרות.

וכיח את ן לדוגמה תחת השגחת שופט מוסמך וימבחפעמיים ט ושפכמבחן מעשי, י 10.6

עליו לקבל דו"ח מהבוחן ובו אישור כי  .תחת שני שופטים שוניםשליטתו בחומר, 

 המועמד עבר או לא עבר את המבחן בהצלחה.

 , תהיה הוועדה2019לתוקף, דהיינו עד נובמבר  נוהלבחמש השנים מכניסת ה 10.7

ההקלה תהיה בלוחות הקלה בתנאים הנ"ל. מתן רשאית להסמיך שופטים תוך 

שופטים אלו ייחשבו לשופטים בדרג מקומי בלבד ולא  .ולא ברמה הזמנים בלבד

אחרי שישלימו את כל התנאים  יורשו לשפוט בתחרויות בינלאומיות בארץ ובעולם.

 הנ"ל, יהפכו השופטים הללו לשופטים בינלאומיים.
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 ה בהסמכות מחו"להכר .11

, יגיש את החומר הרלבנטי FCI-חבר בה, בארגון מדריך שעבר הסמכה בחו"ל 11.1

 לוועדה.

זה, תאשר  נוהלאם התנאים שנדרשו בהסמכה בחו"ל דומים לתנאים המפורטים ב 11.2

 הוועדה את ההסמכה.

מהמבקש  שזה, רשאית הוועדה לדרו נוהלאם חסר תנאי או תנאים כמפורט ב והיה 11.3

 לבצע השלמות מתאימות.

 טיפול בתלונות .12

הוגשה תלונה לועדה על שופט או מדריך אג'יליטי מכל סוג, בגין התנהלות שאינה  12.1

, תדון FCI -נאותה מצידו של שופט או בגים עבירה על תקנוני או נהלי ההי"ל או ה

יא רשאית הועדה בתלונה ואחרי שתשמע את תגובתו של אותו שופט או מדריך ה

להזהיר את השופט או המדריך או העביר את התלונה לדיון בבית הדין של ההי"ל 

שיהיה רשאי לקיים דיון בתלונה בהתאם לסדרי הדין הנהוגים בו ולהורות על: 

השעיית השופט או המדריך משיפוט והדרכה )לפי הענייין( לפרק זמן מוגבל או 

 לצמיתות.

 הי"ל לשם ערעור על החלטות הוועדה.ניתן לפנות לבית הדין של ה 12.2

  נציגות ישראל בחו"ל .12

 הוועדה תגבש קריטריונים להשתתפות בנבחרת, בנוסף למפורט להלן: 12.1

נציגי ישראל הרשמיים לתחרויות בחו"ל יהיו המשתתפים שיעברו את הדרישות  12.2

 בתחרות אליפות ישראל השנתית.

הוועדה תהיה רשאית להשלים את מספר הנציגים עד למספר המירבי של  12.3

 משתתפים שרשאים להשתתף בתחרויות הרלבנטיות.

במועדים המתאימים, תגיש הוועדה להנהלת ההי"ל מועמד לייצג את ההי"ל בוועדת  12.4

 . המועמד אינו חייב להיות שופט ואינו חייב להיות חבר הוועדה.FCI-האג'יליטי של ה

 

 הוראות מעבר .13

באסיפה הכללית של ההי"ל. עד לכינוס  נוהלזה ייכנסו לתוקף מייד עם קבלת ה נוהלהוראות 

האסיפה הכללית הבאה של ההי"ל לבחירת חברי הוועדה, תמנה הנהלת ההי"ל חברי ועדה 

 זמניים.
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 FCI-תקנון האג'יליטי של ה –א' נספח 

 מבוא

בפני כל כלב. מטרת האג'יליטי היא שהכלבים יעברו מכשולים  אג'יליטי היא תחרות לכלבים הפתוחה

 שונים שמעריכים ומגבירים את האינטליגנציה והגמישות שלהם.

מדובר בפעילות ספורטיבית חינוכית וספורטיבית המיועדת לשיפור הטמעת הכלבים בחברה. 

חרים לדעת לבצע הספורט דורש קשר טוב בין הכלב לנוהג, שיביא להבנה מושלמת. לפיכך על המת

 אילוף בסיסי ומשמעת בסיסית.

 קטגוריות

 ישנן שלוש קטגוריות:

 ס"מ 35-לכלבים שגובהם בשכמה פחות מ :Sק' )קטן( 

 ס"מ 43-ל 35לכלבים שגובהם בשכמה בין  :Mב' )בינוני( 

 ס"מ ומעלה 43לכלבים שגובהם בשכמה  :Lג' )גדול( 

 מסלולים

אופן הנחתם קובע את מידת הקושי והמהירות. על הכלב  ;כמה שיותר סוגי מכשוליםמסלול מכיל 

 להשלים את המסלול בתוך זמן מוגדר מראש ועליו לעבור את המכשולים בסדר הנתון.

 כללי .1

מ'. בתוך תחום זה  24X40הזירה שעליה ניתן לבנות מסלול אג'יליטי חייבת להיות לפחות  *

מ'. כאשר משתמשים בשתי  20X40הזירה שעליה ייבנה המסלול חייבת להיות לפחות 

 מ' זה מזה. 10-זירות, מומלץ להניח מחיצה סגורה ביניהם או לבנות אותם במרחק של כ

מ', בהתאם לכיתה, והכלב צריך לעבור  200-ל 100אורכו הממשי של המסלול הוא בין  *

ת מהם חייבים להיות קפיצות. מערך תחרו 7, לפחות 22-מכשולים, אך לא יותר מ 15לפחות 

 מכשולים. 14תקני חייב להכיל לפחות 

 ס"מ 55ס"מ, ג'  40ס"מ, ב'  30מכשולי אורך יהיו ברוחב מרבי כדלקמן: ק'  *

מ' לכלבים בינוניים  5-7מ' לכלבים קטנים ועד  4-7המרחק בין שני מכשולים עוקבים נע בין  *

 וגדולים.

 הנוהג צריך להיות מסוגל לעבור משני צדיו של כל מכשול. *

 תכנון המסלול .2

חייב להתחלף לפחות  צד הנהיגה הטבעיתכנון המסלול נתון במלואו לדמיונו של השופט, אך 

 פעמיים.

לפני תחילת התחרות השופט יבדוק את המכשולים העומדים לרשותו ואם הם עומדים בתקן הדרוש, 

 יעביר את תכנון המסלול שלו לוועדה המארגנת, שתבנה את המסלול.

את המסלול וימדוד במדוייק את האורך. מסלול מתוכנן היטב יאפשר לכלב לעבור אותו השופט יבדוק 

 בקלות ובצורה חלקה.
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במכשולים והשגת המהירות  עבירותהמטרה היא להגיע לאיזון הנכון בין השליטה בכלב, הימנעות מ

 שבה יש לעבור את המסלול.

לים על מנת למנוע מהכלבים לבצע מומלץ לשנות לעתים קרובות את תכנון המסלול ומיקום המכשו

 אותו בצורה אוטומטית.

 מהלך התחרות .3

תרגול המסלול אינו מותר, אך למתחרים מותר ללכת את המסלול בלי כלבים לפני תחילת התחרות. 

לפני תחילת התחרות השופט יתדרך את הנוהגים, יסביר ל הם את אופי התחרות, התזמון 

 האופן שבו התחרות תישפט ויזכיר להם את הכללים.הסטנדרטי, משך הזמן המרבי, 

 (SCTקביעת הזמן התקני למסלול ) א(

. המהירות תלוייה ברמת התחרות SCT-המהירות במטרים לשנייה שתיבחר למסלול תקבע את ה

)בשניות( ייקבע על ידי חלוקת אורך  SCTודרגת הקושי של המסלול והמשטח שעליו הכלב צריך לרוץ. 

מ' במהירות  160למסלול שאורכו  SCT-ות שנבחרה )במטרים לשנייה(. לדוגמה: ההמסלול במהיר

 (.160/4.0שניות ) 40מ'/שנ' יהיה  4.0

 (MCTקביעת זמן מסלול מרבי ) ב(

 לכל היותר. 2כפול  SCTלכל הפחות ועד  1.5כפול  SCT, יהיה בין MCTהזמן המרבי 

 מהלך התחרות ג(

)ישיבה, שכיבה או עמידה( מאחורי קו הזינוק. אם הכלב עדיין  הנוהג ייכנס לזירה ויציב את הכלב

קשור, יש להוריד את הקולר והרצועה. מטעמי בטיחות אסור שכלבים ילבשו אותם בזמן מבחן. 

 במהלך המבחן אסור לנוהג להחזיק דבר בידיו.

ות הנוהג רשאי להתמקם על המסלול כראות עיניו. הוא יורה לכלב לצאת לדרך אחרי שיקבל א

 מהשופט. מדידת הזמן תחל ברגע שהכלב חוצה את קו הזינוק.

מותר לנוהג לתת לכלב מגוון הוראות ואיתותים. על הנוהג לוודא שהכלב עובר את המכשולים בסדר 

הנכון בלי שייגע בכלב ובמכשולים. לנוהג אסור לקפוץ או לעבור מעל ומתחת למכשולים. כאשר הכלב 

 ים והזמן נעצר. חוצה את קו הגמר המבחן מסתי

 הנוהג קושר את הכלב ויוצא מהזירה.

 מכשולים

 הם: FCI-המכשולים המאושרים בידי ה

  קפיצות

 מכשולי גובה

 חומה

 צמיג

 מגע

 נדנדה

 Aמסגרת 
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 גשר

 סוגים נוספים

 מנהרה שטוחה

 מנהרה צינורית

 סלאלום

 קפיצה לרוחק

 שולחן

ולהתאים  FCI-במפרט המופיע בתקנון ה המכשולים חייבים להבטיח את בטיחות הכלב ועליהם לעמוד

 לאיורים המצורפים אליו.

 שיפוט

 החלטתו של השופט הינה סופית ולמתחרים אין אפשרות לערער עליה.

 כללי .1

הוא  SCT-. ואולם, הSCTהמטרה היא לאפשר לכלב לעבור את המסלול בצורה נכונה במסגרת 

 ן דיוק למהירות.אסמכתה בלבד ומסלול אג'יליטי חייב להיות איזון בי

אם כלבים מסיימים באותה צורה, הכלב בעל מספר העבירות הקטן ביותר במסלול יהיה ראשון. הזמן 

יילקח בחשבון רק אם סך העבירות זהה. אם במקרה סך העבירות )במסלול ובזמן( זהות, רשאי 

 השופט לתת לכלבים לעבור מחדש את המסלול.

 עבירות .2

 העבירות הקיימות הן:

 ירות שנצברו בגין מעבר לא נכון של המסלולעב -

 עבירות שנצברו בגין אי השלמה של המסלול בתוך הזמן המוקצב -

 ניקוד העבירות

 : נקודה אחת לכל שנייהSCT-חריגה מ א(

 :כללי ב(

לנוהג אסור לעבור בין העמודים המסמנים את קו ההתחלה ו/או הגמר והוא יקבל  -

. כמו כן, השעון יתחיל לרוץ ברגע שהנוהג עובר את נקודות חובה( על כך 5נקודות )

 קו הזינוק.

נקודות חובה  5 –נוהג שצבר יתרון על ידי נגיעה בכלב או במכשול יקבל נקודות  -

 בכל פעם שיעשה זאת.

 נקודות חובה בכל פעם שיעשה זאת. 5 –נוהג שנוגע במכוון במכשול יקבל נקודות  -

 עבירות במסלול ג(

 נקודות חובה(. 5במסלול ניתנות ביחידות של חמש )כל העבירות 

http://www.ikc.org.il/
http://www.ikc.org.il/
mailto:ikcoffice@bezeqint.net


 

 03-6727173פקס  03-6727174טלפון  ,60251יהודה -אור 162, ת.ד. 6המסגר רח' 
www.ikc.org.il       ,ikcoffice@bezeqint.net 

 :הפלה 

 בכל פעם שחלק כלשהו ממכשול נופל מדובר בעבירה. 

 :סירוב 

סירוב קורה כאשר כלב נעצר לפני מכשול או נעמד באמצע המסלול. כלב שצץ החוצה או רץ 

את ראשו לצד מכשול, קופץ בין הצמיג למסגרת או עובר קפיצת אורך בהליכה. כלב שמכניס 

 או כפתו במנהרה ויוצא ממנה.

 אזור מגע

, גשר ונדנדה, על הכלב לגעת במגע במעלה המכשול וכן במורד המכשול לפחות Aבמסגרת 

 נקודות חובה בכל פעם. 5בכפה אחת או חלק מכפה. אם לא יעשה כן, יספוג 

 כל שגיאה.יש לתקן סירוב, ואם לא כן הכלב ייפסל. כך גם בנוגע לסלאלום, שבו יש לתקן 

 עבירות אחרות: הפלה או החמצת נקודת מגע: הכלב ייקנס אך ימשיך בביצוע המסלול.

 זכאות להשתתף בתחרויות

 זכאים להשתתף:

מאפשרים  FCI, המעניקים תעודת אג'יליטי של FCI-באישור ה מבחני אג'יליטי בינלאומיים א(

 :FCIלהשתתף בתחרויות לאומיות ואליפויות עולם של 

. חייבים קעקוע או שבב. FCI-ומעלה בעלי תעודה מוכרת בידי ה 18מכל הגזעים בני כלבים  

הבעלים/נוהגים חייבים להיות חברים במועדון שמשתייך לארגון כלבני לאומי )התאחדות 

 .FCI-לכלבנות( המסונף ל

המתחרים חייבים להחזיק בספר עבודה או רישיון המונפק בידי הארגון הלאומי ובו מתועדות  

 תוצאות תחרויות.

 לכלבות מיוחמות מותר להתחרות בתחרויות בינלאומיות. 

 מבחני אג'יליטי לאומיים ב(

ומעלה עם או בלי תעודה. חייבים קעקוע או שבב.  18כלבים מכל הגזעים בני 

הבעלים/נוהגים חייבים להיות חברים במועדון שמשתייך לארגון כלבני לאומי )התאחדות 

 .FCI-לכלבנות( המסונף ל

המתחרים חייבים להחזיק בספר עבודה או רישיון המונפק בידי הארגון הלאומי ובו מתועדות  

 תוצאות תחרויות.

 אסור לרשום:

 כלבה בהיריון -

 כלב שנראה חולה או פצוע -

 כלב מסומם -

הנוהגים צריכים להיות חברים במועדון ששייך לארגון הלאומי. מציגים וכלבים ממדינות אחרות 

 וכי הם מתחרים במבחנים רשמיים בארצם. FCI-להוכיח שהם חברים במועדון הקשור ב צריכים
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 המתחרים אמורים להתנהג בצורה נאותה ולהתלבש כראוי.

 יחס קשוח לכלב מאוד בלתי מקובל ויגרום לפסילה מיידית. ניתן גם להגיש תלונה נגד הנוהג.

 לגוף המארגן נתונה הזכות לסרב לקבל מתחרה.

 קטגוריות וכיתותתחרויות: 

 יש שני סוגי תחרויות

 FCI-תחרויות אג'יליטי רשמיות בחסות ה (1

 תחרויות אג'יליטי לא רשמיות (2

 ישנן שלוש קטגוריות

 ג' )גדול( –ב' )בינוני(  –ק' )קטן( 

: מותר לרשום כלב לקטגוריה אחת בלבד. מומלץ לרשום את גובה הכלבים המתחרים הערה

, שחותם על הרישום FCI-העבודה. שופט צורה או אג'יליטי מוסמך של ה ב' בספר-בקטגוריות ק' ו

 בספר העבודה, יכול למדוד את הכלבים.

 FCI-מבחנים רשמיים בחסות ה .1

חודשים ומעלה, המחזיקים בספר עבודה או  18מוכרת בני  FCIפתוחים רק לכלבים בעלי תעודת 

 רישיון שהנפיקה ההתאחדות הלאומית שלהם.

 תות רשמיות:יש שתי כי

 כולל ציוד מגע ושולחן –אג'יליטי  -

 לא כולל ציוד מגע ושולחן –קפיצות  -

 הכיתות נחלקות לשלוש רמות:

 1אג'יליטי/קפיצות  א(

 פתוחה לכלבים שטרם קיבלו "תעודת אג'יליטי" 

 2אג'יליטי/קפיצות  ב(

 פתוחה רק לכלבים בעלי "תעודת אג'יליטי" 

 3אג'יליטי/קפיצות  ג(

רק לכלבים שמוקמו שלוש פעמים, בלי פסילה, בין שלושת המובילים בתחרויות  פתוחה

 .2אג'יליטי 

 תיתכן הורדה בדרגה בהתאם להנחיות ההתאחדות הלאומית.

 .FCI-על השופט להשתמש לבניית המסלול לפי שיקול דעתו במכשולים שאושרו בידי ה

 3ואג'יליטי  2יכיל לכל היותר שלושה מכשולי מגע ואילו במסלול אג'יליטי  1: מסלול אג'יליטי הערה

 יהיו לכל היותר ארבעה מכשולי מגע )לפי שיקול דעתו של השופט(. 

 .1אין להשתמש במכשולי אורך לאג'יליטי/קפיצות 
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 מותר לעבור את הסלאלום והצמיג פעם אחת בלבד במהלך מבחן.

 ורך, הצמיג והקפיצה הארוכה יש להציב כך שתתאפשר גישה ישרה מהמכשול הקודם.את מכשול הא

 המכשול הראשון והאחרון יהיה קפיצה, כאשר הראשון צריך להיות מכשול בודד.

 הוא: 3-ו 2, 1ההבדל בין אג'יליטי

 אורך המסלול ודרגת הקושי -

 SCT המהירות שנקבעה לצורך  -

למעט שהמכשולים צריכים לעמוד במפרט המוגדר  –ק', ב', ג'  –הכללים תופסים לכל הקטגוריות 

 לכלבים קטנים ובינוניים.

התוצאות שהושגו במבחנים רשמיים יירשמו בספרי העבודה ויאפשרו השתתפות בתחרות ארצית וכן 

 בתחרות עולם כל עוד הכלב עומד בקריטריונים שקובעת ההתאחדות הלאומית.

 מבחני אג'יליטי בלתי רשמיים .2

לשיקול דעתה של כל מדינה. התחרויות הבלתי רשמיות אמורות לעמוד בסטנדרטים של אג'יליטי 

 ולהבטיח את בטיחות הכלבים והנוהגים. על השופט להסביר את החוקים לפני תחילת כל כיתה.

 ניתן לתת ציונים תקניים או שונים בהתאם לכיתה.

די המועדון המארגן ותלוי במספר הכלבים מספר הכיתות בתחרות אג'יליטי בלתי רשמית יוגדר בי

 הרשומים ובזמן שעומד לרשות התחרות.
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 פורמט לספר עבודה –נספח ב' 

 תוארי אג'יליטי, למילוי בידי שופט בלבד
AGILITY TITLES, TO BE FILLED BY A JUDGE ONLY 

 ________  OBEDIENCE TEST PASSED ONמעבר מבחן משמעת בתאריך  

 DOG MAY PROCEED TO COMPETE IN LEVEL A - Aהכלב רשאי להמשיך להתחרות ברמה 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :JUDGEשופט: 

 :SIGNATURE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _חתימה: 

 

 ________A- TITLE COMPLETED ONהתקבל בתאריך Aתואר 

 DOG MAY PROCEED TO COMPETE IN LEVEL- A-1ה הכלב רשאי להמשיך להתחרות ברמ

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :JUDGEשופט: 

 :SIGNATURE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _חתימה: 

 

 ________A-1 TITLE COMPLETED ONהתקבל בתאריך A-1תואר 

 DOG MAY PROCEED TO COMPETE IN LEVEL- A-2הכלב רשאי להמשיך להתחרות ברמה 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :JUDGEשופט: 

 :SIGNATURE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _חתימה: 

 

 ________A-2 TITLE COMPLETED ONהתקבל בתאריך A-2תואר 

 DOG MAY PROCEED TO COMPETE IN LEVEL- A-3הכלב רשאי להמשיך להתחרות ברמה 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :JUDGEשופט: 

 :SIGNATURE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _חתימה: 

 

LARGE             MEDIUM                       SMALL 

 _______ :CM       MEASURED on DATE ________תאריך מדידה: 

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :JUDGEשופט: 

 :SIGNATURE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _חתימה: 

 __________________.AGILITY WORK BOOK NOספר עבודה מס' 
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 החוג/מועדון __________מאשר ספר עבודה זה

The ______________ Club Approves this Workbook 

 

 

 

CLUB STAMP 

 ____________________ :DOG’S NAMEשם הכלב: 

 

                             גזעיכלב        כלב מעורב

MIXED BREED DOG PUREBRED DOG                                

 

 ____________________________________________ :BREED גזע:

 

 ____________________________________ :DATE OF BIRTH תאריך לידה:

 

 _____________________________ :.I.S.B.R REGISTRATION NO ר:”מספר סגי

 

 __________________________________________ :.CHIP NO מספר שבב:

 

 ___________________________________ :OWNER'S NAME שם הבעלים:

 

  _________________________________________ :ADDRESSכתובת:

 

 ______________________________________ :TEL NUMBER מספר טלפון:

 

 ____________________________________________ :EMAILדואר אלקטרוני:
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 תאריך

Date 
 תחרות

Competition 
 מקצה

Class 

 זמן

Time 

שגיאות 
 זמן

Time 
Faults 

 סירובים
Refusals 

 הפלות
Course 
Faults 

 ציון
Score 

 שופט

Judge 
 חתימה / חותמת
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