Доверието и синхрона наречени Аджилити!
Аджилити (на английски: Agility - пъргавост, подвижност) е международно признат спорт
с кучета, при който обученото животно трябва за възможно най-малко време да премине през
терен, пълен с различни препятствия. Това е много атрактивен и приятен за окото спорт.
Кучето трябва да се синхронизира напълно с водача по време на аджилити курса, тъй като на
състезания не са позволени нашийник и повод за контрол. Собствениците не трябва да
докосват нито животните, нито препятствията по време на състезанието. Те контролират
питомците си чрез специфични мимически жестове и звуци, усвоени по време на обучението
на кучетата.
Спортът Аджилити за първи път е представен на демонстрация в Великобритания в края
на 1970-те. Оттогава претърпява голямо развитие и се превръща в един от най-известните
спортове за кучета. Целта му е кучетата да преодолеят различните препятствия, за да се
подчертае интелигентността и гъвкавостта им. Основните препятствия са следните: А-рампа,
мост, люлка, мек тунел, твърд тунел, гума, прескок, слалом и др. Обикновено те се преминават
под формата на буквата "U" по посока обратна на часовниковата стрелка.
Аджилити е забавление. Кучето се радва на свободата, скоростта и предизвикателството.
Собственикът е удовлетворен от засилената връзка с кучето, докато работят заедно като екип
усвоявайки и преодолявайки терена. Заниманието е едновременно спортно и възпитателно,
което се стреми да подобри приемането на кучетата в обществото. Спортът изисква добра
връзка между куче и водач, която е в резултат на перфектно разбиране между тях.
Най-популярните аджилити породи са такива, които имат бързи крачета – Бордър Коли,
Келпи , Пули, малки овчарски кучета, Голдън Ретривър, Австралийска и Белгийска овчарка,
Джак Ръсел и т.н. Но почти всяко куче, дори непородисто, може да учи, да се радва и да
печели победи в аджилити.
Аджилити е състезание с кучета, достъпно за всички породи. Това е спорт, при който се
изгражда екип между човека и кучето. Аджилити е единство на дух за победа, невероятна
концентрация, бързина и разбирателство в един отбор.
Целта на аджилити е кучетата да преодолеят различни препятствия в определена
последователност, за да се оцени и подчертае интелигентността и гъвкавостта им.
Заниманието е едновременно спортно и възпитателно, което се стреми да подобри приемането
на кучетата в обществото. Спортът изисква добра връзка между куче и водач, която е в
резултат на перфектно разбиране между тях. Кучето и човека са отбор и състезателите
следователно трябва да са усвоили начално и основно обучение на кучетата. Съществуват три
класа за състезания: малки (за кучета не по-високи от 35 см в холката), средни (за кучета повисоки от 35 и по-ниски от 43 cм в холката) и големи (за кучета с височина над 43 cм или повече
в холката). Както са познати и 5 нива: А0, АО, А1, А2 и А3. Рингът, който е необходим за
построяване на трасе за аджилити трябва да е с размери най-малко 24х40м. Общата дължина
на трасето трябва да варира между 100 и 200 м и в зависимост от класа, ще изисква кучето да
премине през него най-малко 15 препятствия, но не повече от 22. Най-малко 7 от
препятствията трябва да са прескоци. Разстоянието между всеки две последователни

препятствия трябва да е между 4 и 7 м в категория малки и между 5 и 7 м в категории
средни/големи. Водачът трябва да може да премине и от двете страни на всяко препятствие.
Видовете препятствия се разделят на скокове (прескоци, стена, гума), контактни (люлка,
А-образно препятствие, пътечка) и други (мек, твърд тунел, слалом, дълъг прескок и маса).
Трасето е построено като се използват колкото се може повече видове препятствия;
начинът на тяхното подреждане определя степента на трудност и необходимата скорост за
преминаване. Кучето трябва да премине през цялото трасе за предварително определено
време, като препятствията трябва да се преодоляват в коректния ред.
Не се позволяват тренировки на трасето за състезание, но участниците имат възможност
да го обходят без кучетата си преди старта.
Преди началото на състезанието съдията инструктира водачите относно начина на
провеждане на състезанието, стандартно време на курса, максимално време, начина по който
ще се оценяват и им напомня правилата.
При състезание водачът влиза в ринга и поставя кучето (в седнало, легнало или изправено
положение) зад стартовата линия. Ако кучето все още е с нашийник и повод, те се свалят. По
време на изпитанието на водача не е позволено да носи каквото и да е в ръцете си, но е
разрешено да застане където и да е по трасето. Той дава сигнал на кучето да започне, едва след
сигнала на съдията. Времето започва да се отчита от момента, в който кучето прекоси
стартовата линия.
Различни видове команди и сигнали са позволени по време на състезанието. Наказва се
докосване на препятствие или куче от човек по време на изпитанието. На водача не е
разрешено да преодолява препятствията, да минава под или над тях. Изпитанието приключва
и времето спира да тече в момента, в който кучето прекоси финалната линия. След това
водачът слага кучето на повод и напуска ринга.
Спортът развива и повишава умствените способности на кучето и заздравява връзката с
неговия собственик.
За състезанието в Първомай на 29 април!
.
Към момента има записани 25 отбора (куче-човек) от 5 страни: България,
Великобритания, Гърция, Сърбия и Турция. Надявам се на участници и от Румъния. Те ще се
състезават в 3 различни класа и ще имат възможност всички заедно да се преборят в категория
Джъмпинг. Класовете в които ще се състезават кучетата са А0, А1, А2 опън (за кучета от класове
А2 и А3) и Джъмпинг. Всяко от тези нива е разделено и на височини, т.е. в ниво А1 примерно
има отделни състезания за малки, средни и големи породи. Ниво А0 е за начинаещи и включва
само прескоци и тунели. Нива А1 и А2 са за напреднали кучета и това са пълни трасета, т.е.
включват и контактни препятствия: мост, люлка и А образ, както и слалом. Джъмпингът ще е
отворен за всички, т.е. кучетата от всички категории ще могат да се състезават по между си.
Препятствията, които ще се включени са: прескоци, тунели и слалом.
Най-много кучета от един вид порода записани за състезанието са от породата Бордър
коли – 8.

