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Για τους αγώνες ταχύτητας και ευκινησίας (εφεξής Agility) στην Ελλάδα, εφαρμόζονται στο 

ακέραιο οι γενικοί κανόνες του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (εφεξής Κ.Ο.Ε.) και οι 

διατάξεις του κανονισμού Αgility της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.). 
     
Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
Στους αγώνες Αgility στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν χειριστές με καθαρόαιμους 

σκύλους (με γενεαλογικό χάρτη - pedigree) ανεξαρτήτως φυλής και μεγέθους, αρκεί να 

είναι εγγεγραμμένοι σε γενεαλόγιο Κυνολογικού Ομίλου οποιασδήποτε χώρας, 

αναγνωρισμένου από την F.C.I. 
Σε όλους τους αγώνες, εθνικούς ή/και διεθνείς, πλην του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, 

μπορούν να διαγωνίζονται και ημίαιμοι σκύλοι (χωρίς γενεαλογικό χάρτη - pedigree). 
Όλοι οι σκύλοι, με ή χωρίς γενεαλογικό χάρτη (pedigree), για να μπορούν να συμμετέχουν 

σε οποιονδήποτε αγώνα Αgility πρέπει απαραιτήτως να έχουν προμηθευτεί Βιβλιάριο 

Εργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και προϋποθέσεις του Κ.Ο.Ε. 
Η ελάχιστη ηλικία για τη συμμετοχή ενός σκύλου σε αγώνες Agility, από το κατώτατο 

επίπεδο Α1 και άνω, είναι αυστηρά οι δέκα οκτώ (18) μήνες, την οποία ο σκύλος πρέπει να 

έχει συμπληρώσει την ημέρα του αγώνα, χωρίς καμία προβλεπόμενη εξαίρεση. 
Σε περίπτωση ανήλικου χειριστή, θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση από έναν 

τουλάχιστον νόμιμο κηδεμόνα στο διοργανωτή, στην οποία θα δηλώνεται σαφώς η έγκριση 

του για τη συμμετοχή στους αγώνες. 

Στους αγώνες για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά και τους Προκριματικούς Αγώνες για 

την Εθνική Ομάδα, μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε χειριστής και σκύλος, εφόσον 

πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Εντούτοις για να μπορεί η ομάδα χειριστή - σκύλου 

να συγκεντρώνει βαθμούς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα καθώς και τους Προκριματικούς 

Αγώνες θα πρέπει να πληρούνται δύο ακόμα προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:  
 ο χειριστής, που διεκδικεί θέση στην Εθνική Ομάδα, θα πρέπει να έχει Ελληνική 

Υπηκοότητα ή μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών  και να 

είναι Μέλος του ΚΟΕ ή να γίνει απαραιτήτως αν επιλεγεί για την Εθνική Ομάδα. 

 Ο σκύλος θα πρέπει, εάν είναι καθαρόαιμος, να είναι εγγεγραμμένος στο γενεαλόγιο 

του Κ.Ο.Ε., ενώ εάν είναι ημίαιμος, να έχει εκδοθεί βιβλιάριο εργασίας του Κ.Ο.Ε., 

αμφότερα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου 

διεθνούς αγώνα. 

Σε περίπτωση που ένας ημίαιμος σκύλος (χωρίς γενεαλογικό χάρτη – pedigree) διαθέτει 

ήδη Βιβλιάριο Εργασίας από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ή άλλο Κυνολογικό Όμιλο 

άλλης χώρας (αναγνωρισμένο από την F.C.I.) και έχει αγωνιστεί ως τέτοιος, αλλά στην 

πορεία περάσει επιτυχώς από κρίση αναγνώρισης σε άλλη χώρα και αποκτήσει γενεαλογικό 

χάρτη (pedigree) εκ των υστέρων, τότε με την έκδοση του νέου Βιβλιαρίου Εργασίας πλέον 

ως καθαρόαιμος, οφείλει να επιστρέψει στην κατώτατη κατηγορία Α1 χωρίς πόντους. 
Οι αγώνες Agility διεξάγονται κάτω από τις αρχές του αθλητικού πνεύματος και τους 

κανόνες ευζωίας των ζώων. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν κατάλληλη αθλητική 

συμπεριφορά και να φροντίζουν για την πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία των 

σκύλων τους. Οποιαδήποτε σωματική ή/και λεκτική βία ή/και οποιαδήποτε πράξη κατά των 

σκύλων που συνιστά κακομεταχείριση, κάθε  ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους 

διοργανωτές, τον κριτή ή/και άλλους συμμετέχοντες, σωρευτικά ή ξεχωριστά, τιμωρείται με 

άμεσο αποκλεισμό και τις σχετικές πειθαρχικές κυρώσεις από τον διοργανωτή Όμιλο ή και 

παραπομπή του θέματος στον Κ.Ο.Ε. Ο κριτής πρέπει να σημειώσει την αποβολή και να 



εκθέσει τον λόγο της απόφασής του στο βιβλιάριο εργασίας του αποβληθέντα χειριστή, 

ενώ παράλληλα να ορίσει το χρόνο αποβολής του. 

Θηλυκοί Σκύλοι σε εγκυμοσύνη και λοχεία. 

Αποφασίζεται με γνώμονα την προστασία και ευζωία τους, να απαγορεύεται η 

συμμετοχή θηλυκών σκύλων σε οποιονδήποτε αγώνα agility μετά την δέκατη ένατη (19η) 

μέρα της εγκυμοσύνης και προτού ολοκληρωθούν δώδεκα (12) εβδομάδες από την γέννα 

και πάντα υπό την προϋπόθεση ο θηλυκός σκύλος να βρίσκεται εμφανώς σε καλή 

σωματική και ψυχική κατάσταση. Η πρόταση είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που θέτει και   

FCI για τη συμμετοχή των θηλυκών σκύλων σε ολα τα κυναθλήματα, συμπεριλαμβανομένων 

των EO, AWC, JEO 

 
Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ AGILITY 
α) Κατηγορίες και επίπεδα 
Σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις Agility της Ελλάδος, χειριστές και σκύλοι μπορούν να 

διαγωνίζονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες μεγέθους και τρία (3) επίπεδα δυσκολίας. 
 
Οι κατηγορίες μεγέθους διαμορφώνονται ως εξής: 
 S (SMALL): Κατηγορία μικρού μεγέθους για τους σκύλους με ύψος ακρωμίου 

μικρότερου των τριάντα πέντε (35) εκατοστών. 

 Μ (MEDIUM): Κατηγορία μεσαίου μεγέθους για τους σκύλους με ύψος ακρωμίου ίσου 

ή μεγαλύτερου των τριάντα πέντε (35) εκατοστών και μικρότερου των σαράντα τριών 

(43) εκατοστών. 

 Ι (INTERMEDIATE): Κατηγορία ενδιάμεσου μεγέθους για τους σκύλους με ύψος 

ακρωμίου ίσου ή μεγαλύτερου των σαράντα τριών και μικρότερου των σαράντα 

οκτώ (48) εκατοστών 

 L (LARGE): Κατηγορία μεγάλου μεγέθους για τους σκύλους με ύψος ακρωμίου ίσου ή 

μεγαλύτερου των σαράντα τριών (48) εκατοστών.  
 

Τα επίπεδα δυσκολίας διαμορφώνονται ως εξής: 

 AGILITY 1 (A1) – Junior Class 

 AGILITY 2 (A2) – Senior Class 

 AGILITY 3 (A3) – Senior Class  
 

β) Κατάταξη σκύλου ανά κατηγορία μεγέθους 

Κάθε σκύλος μπορεί να διαγωνίζεται μόνο σε μία κατηγορία μεγέθους, στην οποία και 

ανήκει δυνάμει των ως άνω.  

Για τις επίσημες μετρήσεις ο σκύλος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 

στον επίσημο αγώνα όπως αναφέρονται ανωτέρω (βλ. κεφ. Α) και κυρίως η ηλικία 

συμμετοχής. 
Το ύψος των σκύλων που διαγωνίζονται για πρώτη φορά, μετριέται και καταγράφεται στο 

βιβλιάριο εργασίας του σκύλου. H μέτρηση των σκύλων γίνεται σε επίσημο αγώνα Agility 

από έναν Διεθνή Κριτή με κυνόμετρο σε εκατοστά. Σε περίπτωση σκύλου που βρίσκεται 

στο όριο μεταξύ κατηγοριών η τελική κατάταξη από τον κριτή γίνεται με τη χρήση του 

κυνόμετρου τύπου «Π». 

Ο σκύλος μετριέται και η ημερομηνία μέτρησης, το ακριβές ύψος ακρωμίου του, όπως 

και η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται, αναγράφεται και υπογράφεται στην τελευταία 

σελίδα του βιβλιαρίου εργασίας του σκύλου συνοδευόμενα από τη σφραγίδα και 

υπογραφή του κριτή. Ο κριτής επιφυλάσσεται να αρνηθεί να μετρήσει επίσημα σκύλους, 

οι οποίοι αδυνατούν να σταθούν σωστά ή καθιστούν αδύνατη τη μέτρηση λόγω 

συμπεριφοράς. 



Ένας σκύλος θεωρείται ότι ανήκει τελεσίδικα σε μία κατηγορία όταν φέρει τρεις (3) 

υπογραφές μέτρησης από τρεις (3) διεθνείς κριτές στο βιβλιάριο εργασίας του. Σε 

περίπτωση διαφωνίας των κριτών ο σκύλος κατατάσσεται στην κατηγορία για την οποία 

συμπίπτουν οι δύο (2) υπογραφές εξ αυτών. 

Οι σκύλοι των κατηγοριών, που έχουν συμμετάσχει έστω και μία φορά σε παγκόσμια 

διοργάνωση (Ευρωπαϊκό Ανοικτό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα) και έχουν μετρηθεί επίσημα 

από τους εκεί διοργανωτές, θεωρείται αυτομάτως ότι ανήκουν στην κατηγορία που 

διαγωνίστηκαν εκεί. 
Σε κάθε περίπτωση οριστική κρίση επί της κατηγορίας ύψους στην οποία ανήκει ένας 

σκύλος αποτελεί η μέτρηση στο Ευρωπαϊκό Ανοικτό (Ε.Ο.) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

(A.W.C.). Σε περίπτωση που ένας σκύλος κριθεί ότι ανήκει σε άλλη κατηγορία από αυτή που 

μέχρι τώρα διαγωνιζόταν, αλλάζει οριστικά και αμετάκλητα κατηγορία. Σκύλος που αλλάζει 

με αυτόν τον τρόπο κατηγορία υποβιβάζεται στην χαμηλότερη κατηγορία Α1 χωρίς 

πόντους. 

 

γ) Μετάβαση από τα χαμηλότερα στα υψηλότερα επίπεδα 
Για τη συμμετοχή στο κατώτατο επίπεδο Α1 ο σκύλος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής σε αγώνα Agility, όπως ορίζονται ανωτέρω (βλ. κεφ. Α). 
Για τη μετάβαση από το επίπεδο Α1 στο επίπεδο Α2 ο εκάστοτε σκύλος θα πρέπει να 

επιτύχει τρεις (3) άριστες βαθμολογίες με καθαρό γύρο (ήτοι χωρίς λάθη ή/και αρνήσεις 

ή/και ποινές χρόνου) υπό δύο (2) διαφορετικούς κριτές σε αγώνες επιπέδου Α1 και σε 

διαδρομή Agility. 
Για τη μετάβαση από το επίπεδο Α2 στο επίπεδο Α3 ο εκάστοτε σκύλος θα πρέπει να 

επιτύχει τρεις (3) άριστες βαθμολογίες με καθαρό γύρο (ήτοι χωρίς λάθη ή/και αρνήσεις 

ή/και ποινές χρόνου) και να έχει καταταχθεί ανάμεσα στους τρεις (3) πρώτους μεταξύ των 

συμμετεχόντων του επιπέδου Α2 υπό δύο (2) διαφορετικούς κριτές σε αγώνες επιπέδου Α2 

ή Α2 Open και σε διαδρομή Agility. 
Η καταγραφή των αποτελεσμάτων στο βιβλιάριο εργασίας και η υπογραφή τους από τον 

σχετικό κριτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση σε ένα υψηλότερο επίπεδο. 
Με την πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων για την αλλαγή επιπέδου ο εκάστοτε σκύλος 

μπορεί να συμμετέχει στον επόμενο κιόλας αγώνα στο ανώτερο επίπεδο, ακόμη και εάν 

αυτός είναι την ίδια ημέρα υπό τον ίδιο κριτή. Ο διοργανωτής του αγώνα, σε περίπτωση 

που ένας χειριστής επιλέξει να αλλάξει κατηγορία την ίδια μέρα και να τρέξει επιπλέον 

διαδρομή από αυτές που έχει δηλώσει στην ανώτερη κατηγορία, μπορεί να ζητήσει να 

καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις επιπλέον διαδρομές. 

 
δ) Επίπεδο βετεράνων (AV) 
Οι σκύλοι, που βρίσκονται ήδη στα ανώτατα επίπεδα Α2/Α3 και έχουν συμπληρώσει την 

ηλικία των επτά (7) ετών, μπορούν να λάβουν μέρος στο επίπεδο των βετεράνων (AV).  
Από τη στιγμή που ένας σκύλος έχει συμμετάσχει έστω και μία φορά στο επίπεδο των 

βετεράνων, χάνει τη δυνατότητα να διαγωνιστεί στις υπόλοιπες κατηγορίες Α1, Α2, Α2 

Open ή Α3. 
Οι βετεράνοι σκύλοι διαγωνίζονται στις διαδρομές A2 ή Α2 Open με τα ύψη των αλμάτων 

να διαμορφώνονται ως εξής: 
 S (SMALL AV) – σε ύψος δέκα πέντε (15) εκατοστών 

 Μ (MEDIUM AV) – στο ύψος της κατηγορίας SMALL 

 I (INTERMEDIATE) – στο ύψος της κατηγορίας MEDIUM 

 L (LARGE AV) - στο ύψος της κατηγορίας MEDIUM και έως σαράντα (40) εκατοστά 

Η κατάταξη των σκύλων που διαγωνίζονται στο επίπεδο των βετεράνων δεν επηρεάζει την 

κατάταξη των υπολοίπων διαγωνιζόμενων σκύλων στο Α2 ή Α2 Open επίπεδο αντίστοιχα 

και υπολογίζεται ξεχωριστά μόνο για τους βετεράνους του διαγωνισμού. 



Οι σκύλοι που διαγωνίζονται στο επίπεδο των βετεράνων σε Πρωταθληματικούς ή/και 

Προκριματικούς Αγώνες δεν συγκεντρώνουν πόντους για το Πρωτάθλημα ούτε μπορούν να 

προκριθούν στην Εθνική Ομάδα. 

Ο διαγωνισμός στο επίπεδο των βετεράνων λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον ο διοργανωτής 

επιθυμεί να διοργανώσει ένα τέτοιου τύπου αγώνα, ανεξαρτήτως του αριθμού 

συμμετοχών. 
 
ε) Ανεπίσημη κατηγορία (Α0) 

Ο κάθε διοργανωτής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των 

αγώνων και ανεπίσημη κατηγορία (Α0) για αρχάριους σκύλους. 

Η ελάχιστη ηλικία για την συμμετοχή στην ανεπίσημη κατηγορία Α0 είναι αυστηρά οι 

δεκαπέντε (15) μήνες, την οποία ο σκύλος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει την ημέρα του 

αγώνα. Για τη συμμετοχή σε αγώνες Agility στο επίπεδο Α0 δεν απαιτείται Βιβλιάριο 

Εργασίας (καθώς πρόκειται για ανεπίσημη κατηγορία). 

Προτείνεται οι διαδρομές της ανεπίσημης κατηγορίας (Α0) να αποτελούνται μόνο από 

τούνελ και άλματα ύψους. Τα ύψη για τη μικρή, μεσαία, ενδιάμεση και μεγάλη κατηγορία 

ορίζονται με ανώτατο όριο τα 20 cm, 30 cm, 40 cm και 45 cm αντίστοιχα.  
 
Γ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κάθε διαγωνιζόμενος σκύλος για να συμμετάσχει στους επίσημους διαγωνισμούς θα 

πρέπει να κατέχει Βιβλιάριο Εργασίας στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία που 

αφορούν στον σκύλο και τον ιδιοκτήτη του. Σε αυτό θα συμπληρώνονται τα αποτελέσματα 

των αγώνων. 
Το Ελληνικό Βιβλιάριο Εργασίας από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.), εκδίδεται 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες και προϋποθέσεις (προκαθορισμένο έντυπο) που είναι 

διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο αυτού. 
Ο ίδιος σκύλος δεν μπορεί να έχει διπλότυπο βιβλιάριο εργασίας. 
 
Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Στο Βιβλιάριο Εργασίας κάθε σκύλου οι διοργανωτές τοποθετούν σχετικό αυτοκόλλητο με 

τα αποτελέσματα κάθε διαδρομής ξεχωριστά. 
Το σχετικό αυτοκόλλητο τυπώνεται από τη γραμματεία της διοργάνωσης και πρέπει 

απαραιτήτως να αναγράφει αναλυτικά τα αποτελέσματα κάθε διαδρομής ως εξής (αλλά όχι 

απαραίτητα με την αυτή σειρά): όνομα σκύλου, διοργανωτή Όμιλο, ημερομηνία, κατάταξη, 

χρόνο, ταχύτητα, λάθη, αρνήσεις, ποινή χρόνου, αξιολόγηση, όνομα και υπογραφή κριτή. 

Για τις διαδρομές που χειριστής - σκύλος έχουν αποκλειστεί, δε θα προσκολλάται σχετικό 

αυτοκόλλητο στο Βιβλιάριο Εργασίας.  
 
Ε. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των Πρωταθληματικών και Προκριματικών 

Αγώνων και την ασφάλεια των αποτελεσμάτων κατά την επιλογή των Πρωταθλητών 

Ελλάδος όλων των κατηγοριών, αλλά και των μελών της Εθνικής Ομάδος, που θα 

εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Ανοικτό (Ε.Ο.) και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

(A.W.C.), θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα: 
 
α) Χώρος και εξοπλισμός 

 Όλοι οι Πρωταθληματικοί και Προκριματικοί Αγώνες θα πρέπει να διεξαχθούν σε χώρο 

με κατάλληλες διαστάσεις και έδαφος (τεχνητό χλοοτάπητα, φυσικό χλοοτάπητα ή 

άμμο στίβου ιππασίας), καθώς και με εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCΙ).  



 Τόσο ο χώρος, όσο και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ασφαλείς για τους σκύλους και για τους 

χειριστές. 

 Η Ελληνική Επιτροπή Agility θα επιθεωρήσει τον χώρο διοργάνωσης και τον εξοπλισμό 

μία (1) εβδομάδα πριν την εκδήλωση, ώστε ο διοργανωτής να έχει χρόνο να προβεί στις 

τυχόν απαραίτητες αλλαγές, εάν προκύψει πρόβλημα με τον χώρο διεξαγωγής ή τον 

εξοπλισμό. 

 Το πρόγραμμα για τους αγώνες θα είναι κοινό, τόσο για τους τρεις (3) προκριματικούς, 

καθώς και τους πρωταθληματικούς αγώνες ανεξαρτήτως διοργανωτή, και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

ΣΑΒΒΑΤΟ                                                           ΚΥΡΙΑΚΗ 

2 x A0                                                                2 x A0 

2 x A1                                                                2 x A1 

1 x A2 Open                                                      1 x A2 Open 

1 x Jumping2 Open                                          1 x Jumping2 Open 

 
β) Χρονομέτρηση 

Η χρονομέτρηση μπορεί να γίνει μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης ακριβείας. 

Ο χρόνος κάθε σκύλου θα πρέπει να είναι ορατός σε ηλεκτρονική οθόνη. Ο διοργανωτής 

Όμιλος θα πρέπει να έχει παράλληλα και χειροκίνητο σύστημα χρονομέτρησης για την 

περίπτωση δυσλειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης.  
 
γ) Ταυτοποίηση σκύλων 

Όλοι ανεξαιρέτως οι σκύλοι που συμμετέχουν στους αγώνες πρέπει να ελεγχθούν και να 

τακτοποιηθούν, αναλόγως με την δήλωση συμμετοχής τους. Ο διοργανωτής είναι 

υποχρεωμένος να διαθέτει σκάνερ και να ελέγχει τον αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 

μετά από κάθε διαδρομή.  

 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του διαγωνιζόμενου 

σκύλου και των στοιχείων στη δήλωση συμμετοχής τότε ισχύουν τα εξής: 

 

 Εάν το λάθος αφορά σε μεμονωμένο ψηφίο λόγω τυπογραφικού λάθους, τότε ο σκύλος 

μπορεί να συμμετέχει κανονικά στους αγώνες, εφόσον το λάθος αποδεικνύεται από τον 

αναγραφόμενο αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης είτε στο pedigree του σκύλου (για 

καθαρόαιμο σκύλο) είτε στο βιβλιάριο υγείας (για ημίαιμο σκύλο). 

 Εάν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση του αριθμού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του 

συμμετέχοντα σκύλου και της δήλωσης συμμετοχής, είτε περισσότερων του ενός 

ψηφίων είτε πλήρως, τότε ο εν λόγω σκύλος δεν μπορεί να διαγωνιστεί στον αγώνα 

εκείνο. 

 Σε περίπτωση που ο αριθμός ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του σκύλου δεν είναι 

αναγνώσιμος από συμβατικό σκάννερ, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με 

τους κανονισμούς της FCI να φέρει δικό του σκάννερ (αναγνώστη) που να  το διαβάζει. 

Άλλως θεωρείται ότι ο σκύλος δεν φέρει microchip και ακυρώνεται η διαδρομή του. 
 

δ) Βράβευση 

Η βράβευση των αθλητών στους Προκριματικούς θα γίνει με ανάλογα έπαθλα και στους 

τρεις (3) αγώνες ανεξαρτήτως διοργανωτή για την ύπαρξη ομοιομορφίας.  

 
ε) Κόστος συμμετοχής  
Ως ανώτατο κόστος συμμετοχής για τους Πρωταθληματικούς και Προκριματικούς αγώνες 

ορίζονται τα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά διαδρομή. 
 



στ) Άδεια διοργάνωσης αγώνων 
Οι διοργανωτές οφείλουν να προμηθεύονται την απαραίτητη σχετική άδεια διοργάνωσης 

αγώνα από την Περιφέρεια ή το Δήμο του χώρου διοργάνωσης και γενικά να τηρούν ό,τι 

προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 
Οι διοργανωτές οφείλουν να ακολουθούν και να μην παρεκκλίνουν από τους κανόνες της 

Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI), τους εθνικούς συμπληρωματικούς κανόνες του 

Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (ΚΟΕ) και την εθνική νομοθεσία.  
 
ζ) Κτηνίατρος αγώνων 
Ο διοργανωτής οφείλει να δηλώνει τον κτηνίατρο αγώνων. Η παρουσία του κτηνιάτρου των 

αγώνων είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια τους στο χώρο διεξαγωγής τους, καθώς και 

ο έλεγχος των Βιβλιαρίων Υγείας ή Διαβατηρίων.  
 
η) Ακύρωση αγώνων 
Διοργανωτής Όμιλος ο οποίος θα ακυρώσει αναίτια και όχι για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. 

θεομηνία κλπ) ή για υγειονομικούς λόγους εξαιτίας πανδημίας, προγραμματισμένο Αγώνα, 

χάνει τη δυνατότητα διοργάνωσης νέου Αγώνα για χρονικό διάστημα είκοσι δύο (22) 

μηνών. 

 
θ) Ελληνική Επιτροπή Agility 

H Ελληνική Επιτροπή Agility που ορίζεται από το εκάστοτε ΔΣ του ΚΟΕ συνεπικουρεί αυτόν  

στην διοργάνωση των Προκριματικών/Πρωταθληματικών Αγώνων και μπορεί να επέμβει 

ανά πάσα στιγμή για την τήρηση της ομαλής διεξαγωγής τους.  
 
ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Στους Πρωταθληματικούς και Προκριματικούς αγώνες η ατομική κατάταξη κάθε ομάδας 

χειριστή – σκύλου προσδιορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας των διαδρομών Α2 

Open και των διαδρομών Jumping Open. 
H βαθμολογία σε κάθε αγώνα προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών ποινής (λάθη, 

αρνήσεις ή/και ποινές χρόνου) και του χρόνου του σκύλου. 
Η κατάταξη της κάθε ομάδας χειριστή – σκύλου, υπόκειται στην ακόλουθη κλίμακα 

βαθμολόγησης ανάλογα με τη θέση κατάταξης τους στην εκάστοτε διαδρομή: 
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Σε όλους τους Πρωταθληματικούς και Προκριματικούς Αγώνες βαθμολογείται η κάθε 

ομάδα χειριστή – σκύλου και όχι μόνο ο σκύλος. Εάν ο σκύλος συμμετάσχει σε 

Πρωταθληματικούς ή/και Προκριματικούς Αγώνες με δύο ή περισσότερους διαφορετικούς 

χειριστές για οποιαδήποτε αιτία (ακόμα και τραυματισμό του αρχικού χειριστή), οι βαθμοί 

που συλλέγει δεν συναθροίζονται, αλλά οι διαφορετικές ομάδες χειριστή – σκύλου που 

σχηματίζονται κατατάσσονται χωριστά. 



Σε περίπτωση πρόκρισης του ίδιου σκύλου στην Εθνική Ομάδα και με τους δύο χειριστές 

μόνο ένας εξ αυτών μπορεί να είναι μέλος της και να εκπροσωπήσει την χώρα στο 

Ευρωπαϊκό Ανοικτό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 

 

Η απόφαση των κριτών σε κάθε Πρωταθληματικό και Προκριματικό Αγώνα είναι οριστική 

και χωρίς δυνατότητα ένστασης ή επανεξέτασης. Η κατάταξη των διαγωνιζομένων όλων των 

κατηγοριών στην Εθνική Ομάδα είναι οριστική όταν εγκριθεί από τον Κυνολογικό Όμιλο 

Ελλάδος. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των σκύλων η κατάταξη και η σχετική βαθμολογία 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

● Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο σκύλος με τις περισσότερες καθαρές διαδρομές 

(ήτοι χωρίς λάθη, αρνήσεις ή ποινές χρόνου) 

● Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ίσων καθαρών διαδρομών τότε προηγείται ο σκύλος με 

τις περισσότερες καθαρές διαδρομές στις διαδρομές Agility 

● Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ίσων καθαρών διαδρομών στις διαδρομές Agility τότε 

προηγείται ο ταχύτερος σκύλος, ο σκύλος δηλαδή που πέτυχε τα περισσότερα 

μέτρα/δευτερόλεπτο (m/sec) στις καθαρές διαδρομές. 

 

Σε περίπτωση που μία υποψήφια ομάδα χειριστή – σκύλου, που πληροί τις προϋποθέσεις 

πρόκρισης αποχωρήσει από τη συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα, είτε για το Παγκόσμιο είτε 

για το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθλημα, τότε η θέση τους καταλαμβάνεται από την 

επόμενη ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη σε βαθμούς. 

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  

α) Πρόκριση στην Εθνική Ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (A.W.C.) 

Ως μέλη της Εθνικής Ομάδος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Agility προκρίνονται μόνο 

σκύλοι του ανώτατου επιπέδου Α3. 

Συγκεκριμένα, για το σχηματισμό της Εθνικής Ομάδος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

εξετάζονται οι βαθμολογίες των σκύλων επιπέδου Α2 και Α3 σε διαδρομές Α2 Open. 

Ωστόσο οι σκύλοι επιπέδου Α2, για να μπορέσουν να αποτελέσουν μέλη της Εθνικής 

Ομάδος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει να έχουν ανέβει στο ανώτατο επίπεδο 

Α3 πριν τη λήξη του τελευταίου Προκριματικού Αγώνα της χρονιάς, ακόμα και στον ίδιο. 

Οι ημίαιμοι σκύλοι (χωρίς pedigree) δεν μπορούν να προκριθούν στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα. Οι σκύλοι αυτοί κατατάσσονται κανονικά στη βαθμολογία, το άθροισμα 

όμως των βαθμών τους δεν λαμβάνεται υπόψη για πρόκριση στην Εθνική Ομάδα. Το 

ανωτέρω ισχύει και για σκύλους που είναι αλλοδαποί. 

Οι σκύλοι που έχουν πάρει τον τίτλο του Παγκοσμίου Πρωταθλητή προκρίνονται 

αυτομάτως στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς. 

Οι διαδρομές αξιολογούνται και οι συμμετέχουσες ομάδες χειριστή – σκύλου 

κατατάσσονται σύμφωνα με το ανωτέρω σύστημα βαθμολογίας (βλ. κεφ. ΣΤ). 

Προϋποθέσεις για τη λήψη των αντίστοιχων βαθμών είναι οι ακόλουθες: 

● Ο χρόνος κάθε σκύλου να βρίσκεται στο συν δέκα τοις εκατό (+10%) του χρόνου του 

ταχύτερου σκύλου με έως και πέντε (5) βαθμούς ποινής σε κάθε διαδρομή ξεχωριστά. 

● Ο σκύλος να έχει τερματίσει εντός του στάνταρ χρόνου διαδρομής (sct – standard 

course time), όπως αυτή έχει οριστεί από την κριτή του αγώνα. 

Για την πρόκριση στην Εθνική Ομάδα λαμβάνονται υπόψη όλα τα αποτελέσματα σε σύνολο 

δώδεκα (12) Προκριματικών διαδρομών.  

Για το 2024 για να μπορεί μία ομάδα σκύλου - χειριστή να προκριθεί θα πρέπει επιπλέον 

να έχει τελειώσει από το σύνολο των δώδεκα (12) διαδρομών των προκριματικών 

αγώνων τουλάχιστον τρεις (3) διαδρομές εντός του Κανονικού Χρόνου Διαδρομής (SCT). 



Οι τέσσερις (4) καλύτερες ομάδες χειριστή/σκύλου ανά κατηγορία μεγέθους (εφόσον 

υπάρχουν) συμμετέχουν στην Εθνική Ομάδα, πέραν της ατομικής και στην κατηγορία των 

ομάδων. 

 

β) Πρόκριση στην Εθνική Ομάδα για το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθλημα (Ε.Ο.) 

Ως μέλη της Εθνικής Ομάδος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Agility προκρίνονται μόνο 

σκύλοι επιπέδου Α2 και Α3. 

Συγκεκριμένα, για το σχηματισμό της Εθνικής Ομάδος για το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθλημα 

εξετάζονται οι βαθμολογίες των σκύλων επιπέδου Α2 και Α3 σε διαδρομές Α2 Open. 

Στην κατάταξη για την επιλογή Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθλημα 

συμμετέχουν και ημίαιμοι σκύλοι, χωρίς γενεαλογικό χάρτη (pedigree). 

Οι διαδρομές αξιολογούνται και οι συμμετέχουσες ομάδες χειριστή – σκύλου 

κατατάσσονται σύμφωνα με το ανωτέρω σύστημα βαθμολογίας (βλ. κεφ. ΣΤ). 

Προϋποθέσεις για τη λήψη των αντίστοιχων βαθμών είναι οι ακόλουθες: 

● Ο χρόνος κάθε σκύλου να βρίσκεται στο συν δεκαπέντε τοις εκατό (+15%) του χρόνου 

του ταχύτερου σκύλου με έως και πέντε (5) βαθμούς ποινής σε κάθε διαδρομή 

ξεχωριστά. 

● Ο σκύλος να έχει τερματίσει εντός του στάνταρ χρόνου διαδρομής (sct – standard 

course time), όπως αυτή έχει οριστεί από την κριτή του αγώνα. 

Για την πρόκριση στην Εθνική Ομάδα λαμβάνονται υπόψη όλα τα αποτελέσματα σε σύνολο 

δώδεκα (12) προκριματικών διαδρομών. 

Για να μπορεί μία ομάδα σκύλου - χειριστή να προκριθεί θα πρέπει επιπλέον να έχει 

τελειώσει από το σύνολο των δώδεκα (12) διαδρομών των προκριματικών αγώνων 

τουλάχιστον τρεις (3) διαδρομές εντός του Κανονικού Χρόνου Διαδρομής (SCT). 

Οι θέσεις για το ΕΟ καλύπτονται αναλόγως τη διαθεσιμότητα, υπολογίζοντας τα 

αποτελέσματα της μεγάλης (LARGE) κατηγόριας και των μικρών/μεσαίων/ενδιάμεσων 

κατηγοριών (SMALL/MEDIUM/INTERMEDIATE) βάσει του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Ανοικτού Πρωταθλήματος (Ε.Ο.). Η πρόσθετη χορήγηση επιπλέον θέσεων πέραν αυτών που 

προβλέπονται δεν είναι δυνατή. 

Όλες οι ομάδες χειριστή-σκύλου συμμετέχουν τόσο στην ομαδική, όσο και στην ατομική 

κατηγορία. Στην ομαδική κατηγορία οι ομάδες σχηματίζονται βάσει της κατάταξης και 

συγκεκριμένα οι τέσσερις (4) πρώτοι την πρώτη ομάδα, οι τέσσερις (4) επόμενοι την 

δεύτερη ομάδα κ.ο.κ.  

 

γ) Αρχηγός Εθνικής Ομάδας 

Ως αρχηγός της Εθνικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Ανοικτό Πρωτάθλημα ορίζεται ο πρώτος 

των ομάδων χειριστή - σκύλου στην μεγάλη κατηγορία (LARGE) στην σχετική κατάταξη. 

Ως αρχηγός της Εθνικής Ομάδας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ορίζεται ο πρώτος των 

ομάδων χειριστή - σκύλου στην μεγάλη κατηγορία (LARGE) στην σχετική κατάταξη. 

Σε περίπτωση άρνησής του, η Επιτροπή Agility προτείνει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος 

θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε.. 

Οι αρχηγοί των Εθνικών Ομάδων μπορούν να αιτηθούν στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος για 

την αποστολή Βοηθών, ανάλογα με τις ανάγκες της Ομάδος. 

 

Η) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ AGILITY 

Η τελική κατάταξη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Agility προκύπτει από τη βαθμολογία των 

είκοσι οκτώ (28) καλύτερων αποτελεσμάτων κάθε ομάδας επί του συνόλου των τριάντα 

έξι (36) Πρωταθληματικών διαδρομών. 

Για την τελική κατάταξη υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο των συμμετεχόντων με σκύλο 

επιπέδου Α2 και Α3. Για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος μπορούν να διαγωνιστούν τόσο 

καθαρόαιμοι (με pedigree) όσο και ημίαιμοι σκύλοι (χωρίς pedigree). 



Οι Πανελλήνιοι Πρωταθλητές Agility είναι τέσσερις (4), ένας για κάθε μία κατηγορία ύψους: 

SMALL, MEDIUM, INTERMEDIATE, LARGE. 

 

Θ) ΚΥΠΕΛΛΟ «MIX BREED» 

Η τελική κατάταξη για το Κύπελλο «MIX BREED» προκύπτει από τη βαθμολογία των είκοσι 

οκτώ (28) καλύτερων αποτελεσμάτων κάθε ομάδας επί του συνόλου των τριάντα έξι (36) 

Πρωταθληματικών διαδρομών. 

Για την τελική κατάταξη υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο των συμμετεχόντων με σκύλο 

επιπέδου Α2 και Α3. 

Οι Κυπελλούχοι «MIX BREED» είναι τέσσερις (4), ένας για κάθε μία κατηγορία ύψους: 

SMALL, MEDIUM, INTERMEDIATE, LARGE. 

 

Ι) ΚΥΠΕΛΛΟ «AGILITY VETERAN» 

Η τελική κατάταξη για το Κύπελλο «AGILITY VETERAN» προκύπτει από τη βαθμολογία των 

είκοσι οκτώ (28) καλύτερων αποτελεσμάτων κάθε ομάδας επί του συνόλου των τριάντα 

έξι (36) διαδρομών κατηγορίας βετεράνων (AV), που θα πραγματοποιηθούν στους 

Πρωταθληματικούς Αγώνες. 

Για την τελική κατάταξη υπολογίζεται η βαθμολογία μόνο των ομάδων χειριστή – σκύλου 

κατηγορίας Α2 και Α3 με σκύλο ηλικίας άνω των επτά (7) ετών, οι οποίοι έχουν δηλώσει 

συμμετοχή και διαγωνιστεί στην κατηγορία βετεράνων (AV) σύμφωνα με τις σχετικές 

προϋποθέσεις (βλ. κεφ. Β) 

Οι Κυπελλούχοι «AGILITY VETERAN» είναι τέσσερις (4), ένας για κάθε μία κατηγορία 

ύψους: SMALL, MEDIUM, INTRMEDIATE, LARGE. 

 

ΙΑ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση των τελικών πινάκων με 

τα αποτελέσματα των Προκριματικών και Πρωταθληματικών Αγώνων. 

Με την έγκριση του Κ.Ο.Ε. η Ελληνική Επιτροπή Agility μπορεί να αναρτά πίνακες με τις 

διαμορφωμένες μέχρι εκείνη τη στιγμή βαθμολογίες, μετά το πέρας κάθε Προκριματικού 

και Πρωταθληματικού Αγώνα. 

Στο τέλος κάθε έτους ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) θα διοργανώσει απονομή των 

τίτλων των Πρωταθλητών και των Κυπελλούχων, απονέμοντας τα σχετικά κύπελλα και 

μετάλλια. 

 

ΙΒ) ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

Όλοι οι διοργανωτές Όμιλοι δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες της Διεθνούς 

Κυνολογικής Ομοσπονδίας (FCI), του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος, τους παρόντες 

συμπληρωματικούς Κανονισμούς και την Ελληνική Νομοθεσία σε όλα τα θέματα που 

άπτονται του ίδιου του αθλήματος αφενός, αλλά και της ευζωίας των ζώων αφετέρου. 

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτούς επιφέρει ποινή αποκλεισμού από την αίτηση και 

διοργάνωση οποιουδήποτε αγώνα διάρκειας είκοσι δύο (22) μηνών.  

 


