
HODNOCENÍ: 

 
Bodové hodnocení běhu každé soutěžní dvojice je vždy a pouze na rozhodnutí 

rozhodčího, který posuzuje daný závod bez možnosti jakéhokoliv odvolání či podání protestu 

proti počtu přidělených bodů. Bodové hodnocení rozhodčího je tedy nezpochybnitelné a 

konečné. Jisté drobné nuance v hodnocení jednotlivých rozhodčí však nejsou vyloučeny. 
 
Hodnocení běhu probíhá na několika úrovních a to dle důležitosti na ně kladené. 

Nejdůležitějším hodnotícím prvkem je způsob překonání překážek, dále zaběhnutý čas a 

nakonec zvýhodnění jistých hendikepů soutěžících potkanů. K hodnocení samotného vodiče 

nedochází, neboť způsob jeho vedení se zrcadlí skrze posuzovaného potkana. 

 
1. Bodové hodnocení způsobu překonání překážek: 

Hodnotící škála způsobu překonání překážek je v rozmezí od 0 bodů do maximálně 3 

bodů za jednu překážku bez ohledu na soutěžní skupinu a to dle následujícího systému: 
 

3 body – překonaná překážka bez většího zaváhání či nutnosti opakování překážky, 

2 body – překonaná překážka s větším zaváháním bez nutnosti opakování překážky, 

1 bod – překonaná překážka s dlouhým váháním a případným opakováním překážky nebo 

překonaná překážka opačným směrem, 

0 bodů – nepřekonaná / vynechaná překážka. 
 

• Agility A (pokročilí) – 7 překážek, maximální bodový zisk je 21 bodů, 

• Agility B (začátečníci) – 5 překážek, maximální bodový zisk je 15 bodů. 

 
2. Bodové hodnocení zaběhnutého času: 

  
Agility B (začátečníci) 

0:00 – 1:00 5 bodů 

1:01 – 2:00 4 body 

2:01 – 3:00 3 body 

3:01 – 4:00 2 body 

4:01 – 5:00 1 bod 

5:01 a více = diskvalifikace 

 

 

Agility A (pokro čilí) 

0:00 – 0:30 7 bodů 

0:31 – 1:00 6 bodů 

1:01 – 1:30 5 bodů 

1:31 – 2:00 4 body 

2:01 – 2:30 3 body 

2:31 – 3:00 2 body 

3:01 – 3:30 1 bod 

3:31 a více = diskvalifikace 



3. Bodové zvýhodnění: 

 Toto zvýhodnění se týká všech samců a všech zvířat starších jednoho a půl roku a to 

následujícím způsobem: 
 

• ve skupině A (pokročilí) získává automaticky jeden bod navíc (tyto body se přičítají 

do celkového bodového hodnocení běhu potkana), 
 

• ve skupině B (začátečníci) získává automaticky znaménko “+“ (tato znaménka se 

promítají do celkového bodového hodnocení běhu potkana a výsledný bodový zápis 

tak může vypadat např. takto 13++). 

 
Vítězství: 

V každé skupině je vyhlášena vítězní dvojice s největším počtem bodů. Pokud nastane 

situace, že mají dvě dvojice stejný počet bodů, rozhoduje lepší zaběhnutý čas. V případě 

stejného času rozhoduje rozhodčí na základě celkového dojmu z běhu. 
 
• Agility A (pokročilí) – celkový maximální bodový zisk je 30 bodů včetně zvýhodnění. 

• Agility B (začátečníci) – celkový max. bodový zisk je 20++ bodů včetně zvýhodnění. 

 
Agility Šampion: 

 Veškeré výsledky jsou uchovávány v originále u hlavního rozhodčího a v kopii u 

vedoucí osoby zodpovědné za agility pro archivaci a možnost kontroly průběžných výsledků 

včetně udělování titulů pro potkana s agility spojenými, které jsou následovné: 
 
• Titul „Agility Šampion“ - minimální bodový zisk je 100 bodů a minimálně dvě vítězství 

ve skupině A (případně jedno vítězství ve skupině A a dvě vítězství ve skupině B). 
 
• Titul „Agility Minišampion“ - minimální bodový zisk je 60 bodů a minimálně dvě 

vítězství ve skupině B. 
 

Není povinností rozhodčího či vedoucí osoby zodpovědné za agility upozorňovat 

vodiče na vznik nároku potkana na možnost udělení jakéhokoliv agility titulu. O tento nárok 

se musí přihlásit vodič potkana sám a to formou podání vyplněné žádosti rozhodčímu. Žádost 

bude k dispozici na každém závodě u některého z rozhodčích. Žadatel doloží hodnotící lístky 

a dokáže tak jeho oprávněný nárok na udělení daného titulu. Bez potřebných materiálů není 

možné žádost podat. 


