Reglement Super G Agility

Super G je agility hra, která vychází z Reglementu Agility FCI. Jde o doprovodnou
agility hru, která může tvořit součást závodů agility ve více zemích podle
jednotných pravidel.
Pokud zde není uvedeno jinak, řídí se reglement Super G Agility reglementem
agility FCI.

A) Překážky
1) Trojkombinace – volitelná.
Kombinace překážek A-B nebo A-B-C může být rozhodčím postavena
a) Překážky v přímé linii, vzdálenost 2m pro small, 3m pro medium, 4m
pro large (reglement FCI). Označení překážek ABC.
b) překážky libovolně, vzdálenost mezi následujícími překážkami 4,5 -7m,
označení překážek ABC (reglement FCI platný do 2006). V tomto
případě nemusí být dodrženo pravidlo umožňující psovodovi proběhnutí
okolo každé strany každé překážky.
c) tři skokové překážky bez označení ABC. Rozhodčí neurčuje pořadí, jak
mají být jednotlivé skokové překážky v trojkombinaci překonány. Toto
pořadí (i směr) je na rozhodnutí psovoda.
S ohledem na fakt, že není určen směr překonání jednotlivých částí
kombinace, neposuzuje se odmítnutí s výjimkou podběhnutí překážky.
V tomto případě nemusí být dodrženo pravidlo umožňující psovodovi
proběhnutí okolo každé strany každé překážky.
2) Pevný tunel 2-12m
3) Slalom 6-24 tyčí

B) Stavba parkuru
1) Parkur může mít 12-25 překážek podle uvážení rozhodčího, celková délka
trati v metrech není nijak omezena.
2) Libovolná překážka může být zařazena jako start nebo cíl. Pokud je
startem nebo cílem zónová překážka, potom je povinné použití linie pro
start, resp. cíl.

3) Parkur nemusí umožnit psovodovi průběh okolo každé překážky z obou
stran.
4) Super G Agility může obsahovat všechny překážky. Super G Jumping nesmí
obsahovat zónové překážky (kladina, houpačka, áčko). Stůl může být
zařazen v Super G Agility i v Super G jumping.
5) Není vyloučeno zařazení dvou zónových překážek po sobě.
6) Počet zónových překážek či jejich překonání v parkuru není nijak omezen,
stejně tak počet stolů či jejich překonání v parkuru.
7) Počet slalomů či jejich překonání v parkuru není nijak omezen.
8) Neplatí povinnost, aby parkur obsahoval minimálně 7 skokových překážek.
9) Vzdálenosti po sobě následujících překážek v parkuru jsou dány: 5-7m pro
kategorii large, 4-7m pro kategorii medium, 3-7m pro kategorii small.
10)
Rozhodčí má právo postavit do parkuru překážku, u které neurčí
směr jejího překonání. Směr překonání překážky je potom na uvážení týmu.
V tomto případě se nesmí jednat o překážku, kterou lze překonávat jen
z jednoho směru z důvodu její konstrukce (houpačka, látkový tunel, skok
daleký).
11)
Libovolná překážka může svým půdorysem překrývat jinou překážku,
pokud tím není ohrožena bezpečnost psa při překonávání překážek
v řádném pořadí (např. tunel, látkový tunel, slalom pod kladinou či áčkem,
apod.).
12)
V parkuru může být postavena nezařazená překážka, která není
součástí trati a nemá být vůbec psem překonávána. Překonání takové
překážky se posuzuje jako diskvalifikace.

C) Posuzování
1) Trojkombinace – podle bodu A-1-c: neposuzují se odmítnutí za překročení
linie překážky, protože rozhodčí neví, kterou překážku a v kterém směru
má tým v úmyslu překonat. Odmítnutí se posuzuje pouze v případě
podlezení některé skokové překážky nebo situace, kdy se od psa očekává,
že překážku překoná, zatímco on pokračuje pohybem směrem od překážky.
2) Stejně se postupuje při posuzování libovolné překážky, u které není určen
směr jejího překonání.
3) Super G může posuzovat více rozhodčích. Je určen hlavní rozhodčí, který
má finální právo rozhodnutí. Hlavní rozhodčí je autorem parkuru a
rozděluje úlohy asistentům při posuzování.

4) Chyba a odmítnutí signalizovaná rozhodčím se penalizuje 3 trestnými body
(nikoliv 5 trb).
5) Určení standardního a maximálního času: Rozhodčí může určit SČ a MČ
sám, nebo použít koeficient, kterým se SČ vypočítá podle času nejlepšího
týmu s nejméně trestnými body. Koeficient, který rozhodčí použije,
nepodléhá žádnému omezení.

Pravidla agility hry Super G v této podobě připravili v červnu 2010 rozhodčí agility
Antonín Grygar a Tomáš Glabazňa. Tato pravidla budou v budoucnu doplňována a
upravována podle zkušeností se Super G v praxi.

