
 

 

Pravidla Super G Agility 
 
Super G je agility hra, která vychází z Reglementu Agility FCI. Hra s těmito jednotnými pravidly může 
být použita jako součást programu závodů agility kdekoliv na světě.  
Pokud zde není uvedeno jinak, řídí se pravidla Super G Agility současně platným reglementem agility 
FCI. 
 
A) Překážky 
 
1) Kombinace skokových překážek 
Kombinace skokových překážek A-B nebo A-B-C  (mohou být použity jednoduchá skoková překážka 
nebo zeď / viadukt) může být rozhodčím postavena podle jedné ze tří následujících možností:  
a) Překážky v přímé linii, vzdálenost mezi nimi - 2m pro small, 3m pro medium, 4m 
pro large (úprava daná reglementem FCI platným od 1.1.2007 do 31.12.2011.). Označení  překážek 
AB či ABC… Při případném odmítnutí na B či C musí pes opravit celou kombinaci od jejího začátku, 
tedy od A. 
b) překážky rozestaveny libovolně, vzdálenost mezi dvěma následujícími překážkami 3m - 7m pro 
small, 4m - 7m pro medium, 4,5m - 7m pro large. Překážky jsou označeny AB či ABC a v tomto pořadí 
se překonávají (úprava daná reglementem FCI platným do 31.12.2006). Při případném odmítnutí na B 
či C musí pes opravit celou kombinaci od jejího začátku, tedy od A. 
c) tři skokové překážky určené rozhodčím bez jednotlivého označení ABC. Rozhodčí neurčuje ani 
pořadí ani směr překonání těchto překážek, ty jsou na volbě psovoda. Pes musí nicméně překonat 
všechny překážky zařazené do kombinace (a to každou z nich právě jednou) dříve, než pokračuje na 
další překážku. 
S ohledem na fakt, že není určen směr překonání jednotlivých částí kombinace, neposuzuje se v této 
variantě odmítnutí na jednotlivých překážkách, které kombinaci tvoří, s výjimkou situace, kdy pes 
překážku podleze či podběhne. 
Kterákoliv překážka zařazená do kombinace skokových překážek může být použita i jako samostatná 
překážka v jiné části trati.  
Rozestavení jednotlivých překážek v kombinaci nemusí umožnit psovodovi oběhnutí každé překážky z 
obou stran. 
 
2) Kombinace různých překážek 
Rozhodčí může zařadit do trati dvě nebo tři překážky, které budou dohromady tvořit jedinou 
překážku - kombinaci AB nebo ABC. Použity v kombinaci mohou v tomto případě být všechny 
překážky agility vyjma těch, u kterých reglement FCI vyžaduje přímý náběh (skok daleký, dvojitá 
skoková překážka, kruh), a těch, jejichž konstrukce umožňuje překonáni jen v jednom směru 
(houpačka, látkový tunel).  
Pes pak musí překonat všechny tyto překážky zařazené do kombinace (každou z nich právě jednou) 
v libovolném a v libovolném pořadí dříve, než pokračuje v trati na další překážku. Pokud tak 
neučiní, je diskvalifikován.  
Odmítnutí na skokových překážkách zařazených do této kombinace se posuzují jen v případě, že pes 
překážku podběhne či podleze. 
Odmítnutí na ostatních překážkách zařazených do této kombinace se posuzují pouze v případě, kdy 
jde o neúspěšný pokus o jejich překonání (nesprávný náběh do slalomu, odskočení psa z nástupní 
stěny áčka, opuštění tunelu stejným otvorem, do kterého pes vstoupil, apod., ale i podběhnutí 
kladiny nebo áčka, jsou-li tyto překážky součástí kombinace, a to samozřejmě jen tehdy, pokud daná 
část kombinace ještě nebyla překonána.  
Odmítnutí musí tým opravit okamžitě na té překážce, na které k němu došlo, a musí již zachovat 
směr, který poprvé pro její překonání zvolil. Stejně se postupuje při chybě ve slalomu. Kterákoliv 



 

 

překážka zařazená do kombinace různých překážek  může být použita i jako samostatná překážka 
v jiné části trati.  
. 
 
3) Pevný tunel  
může mít délku od 2m do 12m. 
 
4) Slalom  
může mít od 6 do 24 tyčí. Počet tyčí musí být nicméně vždy sudý a všechny tyče musí být v jedné 
přímce (není dovoleno postavit slalom s oblouky či zlomy). 
 
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 proběhnutí okolo každé překážky z obou stran. Toto pravidlo 
platí jak pro samostatné překážky, tak pro překážky, které jsou součástí kombinace.  
 
4) Do běhu Super G Agility mohou být zařazeny 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, a to ani v kombinaci.  
 
6) Počet zónových překážek či jejich překonání v parkuru není nijak omezen, stejně tak počet stolů či 
jejich překonání v parkuru. 
 
7) Počet slalomů a kruhů či jejich překonání v parkuru není nijak omezen. 
 
8) Neplatí povinnost, aby parkur obsahoval minimálně 7 skokových překážek. 
 
9) Minimální vzdálenosti po sobě následujících překážek v parkuru jsou dány: 5m pro kategorii large, 
4m pro kategorii medium, 3m pro kategorii small. Maximální vzdálenosti mezi dvěma po sobě 
následujícími překážkami nejsou nijak omezeny. 
 
10) Rozhodčí může do parkuru zařadit překážku, u které určí pořadí, ale neurčí směr jejího 
překonání. Směr překonání překážky je potom na uvážení týmu. Takto nelze použít  překážku, kterou 
lze překonávat jen v jednom směru  z důvodu její konstrukce (houpačka, látkový tunel, skok daleký, 
dvojitá skoková překážka). 
 
11) Rozhodčí může do parkuru zařadit překážku, u které neurčí ani směr, ani pořadí jejího 
překonání, překážka však v průběhu trati musí být právě jednou překonána (tzv. překážka X). Tým 
pak dle vlastní volby musí překonat tuto překážku kdykoliv v průběhu trati. Překážka X se počítá do 
maximálního možného počtu překážek v parkuru (25).  
 
12) Rozhodčí může do parkuru postavit nezařazenou překážku, která není součástí trati a nemá být 
vůbec překonána. Překonání takové překážky se posuzuje jako diskvalifikace. 
 



 

 

13) 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.). 
 
14) Překážka X může být použita v parkuru nejvýše jedna.  Pokud chce rozhodčí užít kombinaci, může 
použít v jednom parkuru buď kombinaci skokových překážek, nebo kombinaci různých překážek, není 
však možné v jednom parkuru zařadit současně oba druhy kombinací, ani více kombinací jednoho 
druhu. Kombinace se do maximálního počtu překážek v parkuru počítá jako jedna překážka. 
 
C) Posuzování 
 
1) Pokud rozhodčí neurčil směr překonání skokové překážky, posuzuje se na takové překážce 
odmítnutí pouze v případě, kdy ji pes podleze (podběhne). 
 
2) Je-li součástí parkuru překážka, u níž nebyl určen směr jejího překonání, posuzuje se na takové 
překážce odmítnutí pouze v případě, kdy jde o neúspěšný pokus jejího zdolání (nesprávný náběh do 
slalomu, odskočení psa z nástupní stěny áčka, opuštění tunelu stejným otvorem, do kterého pes 
vstoupil, apod. ). Odmítnutí (stejně tak případnou chybu v slalomu) musí tým opravit tak, že již dodrží 
směr překonání překážky, který prvně zvolil. Tým, který bude danou překážku překonávat ve směru 
opačném, bude diskvalifikován.  
 
3) Super G může posuzovat více rozhodčích. Je určen hlavní rozhodčí, který má finální právo 
rozhodnutí. Hlavní rozhodčí je autorem parkuru a určuje, které jeho části posoudí sám a které určí k 
posuzování jednomu či více asistentům.   
 
4) 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. 
 
D) Výkonnostní třídy 
 
Při organizaci závodů Super G je možné (nikoliv však nutné) rozdělit jednotlivé běhy Super G do dvou 
výkonnostních tříd – Super G BASIC a Super G CHALLENGE. Parkury pro tyto výkonnostní třídy se 
budou lišit svou obtížností podle uvážení rozhodčího. Týmy výkonnostních tříd A1 a A2 budou mít 
možnost volby, zda budou startovat ve třídě BASIC či ve třídě CHALLENGE. Týmy A3 startují 
automaticky v obtížnější třídě – Super G CHALLENGE. 
 
 
Pravidla Super G vznikla ve spolupráci autorů Antonína Grygara a Tomáše Glabazni, mezinárodních 
rozhodčích agility, v červnu 2010.  
Toto aktualizované znění pravidel je platné od 1. ledna 2014.  


