Pravidla pro bezpečný pohyb psů na AGI
1. Psi, kteří mají časté konflikty s jinými musí mít náhubek při volném pohybu na
cvičáku.
2. Před vpuštěním psa na překážky se psovod ujistí, že tím neohrozí svého ani jiného
psa. A má svého psa stále pod kontrolou pokud možno max. na metr od sebe. Pokud
se pes chce vzdálit, přivolá si ho.
3. Odložený pes u úvazu musí být v dostatečné vzdálenosti od jiných psů. Na vodítku
přiměřeně dlouhém, aby si mohl lehnout a zároveň tak krátkém, aby jej nebylo
potřeba obcházet na dva metry. Agresivní psi budou odloženi v klecích.
4. U jednoho úvazu nesmí být více psů.
5. Psi musí být vždy uvázaní, tak aby nezavazeli na ploše, na které probíhá výcvik nebo
neměli možnost psi při výcviku z blízké vzdálenosti provokovat.
6. Žádný pes nebude volně pobíhat, pokud cvičí jiný pes.
7. Ve chvíli, kdy je povoleno volné vypuštění psů, nesmí už žádný pes běhat překážky.
Psi se můžou srazit nebo si „závidět“ a dochází k roztržce. Jestliže některý pes /třeba
pro agresivitu, úraz, únavu/ zůstane uvázán, je třeba trošku ohlídat psy provokatéry,
aby k němu nechodili a odvolat je.
8. Batohy odložené v prostoru cvičáku musí být vždy zavřené a krabičky s odměnami se
nesmí volně povalovat- mohlo by dojít k roztržce o odměny. Pozor i na pití z cizích
misek, pes si ji může bránit.
9. Nejíme na cvičáku (obzvláště malé děti) v případě, že se na cvičáku pohybují volně
psi- může se stát, že se pes vrhne po jídle a druhý pes půjde bránit jídlo, nebo
člověka. Nebo se bude dožadovat jídla, dítě povalí a ublíží mu.
10. Nikdo nekrmí cizí psy- nastávají situace, kdy si pes brání své odměny a pamlsky. Nebo
je alergický na některý druh potravy a můžeme mu tím ublížit.
11. Při házení hraček se ujistím, že poblíž není pes, který by se o hračku porval.
12. Bez svolení majitele nehážu hračku cizímu psovi. Neznám povahu psa a nevím, jestli
se o ni nepopere s jiným psem a také unavuji psa před výcvikem nebo po výcviku,
když už má odpočívat.
13. Na cvičišti si psi nebudou nic vyříkávat, majitel svého psa nenechá řešit nastalou
konfliktní situaci a jako vůdce smečky agresivní chování zarazí v zárodku. (tyto aktivity
pouze mimo cvičiště)

14. Nechodit k uvázaným psům navazovat kontakty, ani k těm, co mě znají (můžou bránit
své místo, pánečkův batoh apod.)
15. Nevybíhat se psem na parkur, pokud předchozí agiliťák ještě nemá svého psa pod
kontrolou / honí ho po cvičišti, odchází a pes si čmuchá kolem apod./
16. Pokud můj pes někoho pokouše, uhradím veškeré náklady spojené s ošetřením
zraněného psa. /po předložení účtu od veterináře/
17. Trénování na překážkách mimo parkur je zakázáno. Při zranění psa odpovídá majitel.
18. Opírání, lození, sezení a jiné aktivity psovodů na překážkách jsou zakázány. Při
poškození uhradí vzniklou škodu.
19. Jestliže je pes nemocný, má průjem, nebo zvrací, neberu jej na cvičiště, aby nenakazil
ostatní.
20. Každý je povinen ošetřit svého psa proti parazitům (blechy, klíšťata, odčervení).
21. Při chystání i odklízení parkuru budou psi uvázaní, aby nedošlo k úrazu.
22. Při příchodu na cvičiště bude mít každý uvázaného psa.!

