Vad skiljer de internationella reglerna från de svenska reglerna?
Storleksklasser: Medium är endast hundar som är över 35 cm men under 43 cm, i de svenska
reglerna kan en hund som är 43 men under 45 cm välja att tävla medium.
Banan får bestå av 15-22 hinder, i Sverige har vi 15-20 hinder.
Avståndet mellan hindren får för small vara 4-7 meter, i Sverige ska avståndet vara 5-7 meter för
alla storlekar
Vägran ges om hunden stannar på banan i en internationell klass, i Sverige måste hunden stanna
inom hoppavstånd för att vägran ska bedömas.
Bordet kan ingå i agilityklass. I Sverige är bordet borttaget från reglerna. Bordet ska vara 0,9*0,9 1,2*1,2 m stort, höjden för large är 60 cm, för medium och small 35 cm. Hunden ska stanna i valfri
positon (som får ändras under tiden) i 5 sekunder innan den får fortsätta banan.
Hopphöjder internationellt: L: 55-65 cm M: 35-45 cm S: 25-35 cm. I Sverige kan large ha 45-65 cm.
Om oxer används ska den bakre pinnen vara 10 cm längre än den främre.
Slalom ska alltid ha 12 pinnar, i Sverige är det tillåtet med 8 eller 10 pinnar.
Den platta tunnelns släp ska om möjligt sättas fast i marken, fastsättningen får inte sitta mer än 50
cm från varandra. I Sverige är det mycket ovanligt att släpet sätts fast.
Startlinje och mållinje kan vara så långt från hindret som 1 meter. I Sverige ska den vara ca 30 cm
från första hindret.
Start- och målhinder måste vara ett hopphinder, målhindret kan dock vara en oxer. I Sverige är det
tillåtet att starta med vilken hindertyp som helst utom kontaktfältshinder.
Slalom: hunden får fel endast 1 gång om den går ur slalom, och hunden kan stoppas in i slalom där
den gick ur. I Sverige tilldelas fem fel varje gång hunden går ur slalom och regeln tolkas så att
hunden måste börja om från början varje gång.
Långhopp, oxer och däck ska ha rak ansats. I Sverige måste även den platta tunneln ha rak ansats.
Om delbart däck används får hunden fem fel om den delar däcket när den hoppar. Om den vägrar
så att däcket delas diskas hunden. Däcket får enbart förekomma en gång i banan. I Sverige ger
delbart däck inga fel alls.
Hund som lämnar ringen diskas omedelbart. I Sverige är det ok med en kort utflykt utanför bandet
om föraren snabbt kan kalla tillbaka hunden.
Vid omlopp behåller hunden de fel den dragit på sig fram till punkten för händelsen som genererade
omloppet, föraren måste dock genomföra banan i sportslig anda så bra som möjligt. Nya fel kan
uppkomma efter den punkt felet inträffade. I Sverige börjar alla omlopp från noll.
Hundar som deltar måste ha stamtavla som är godkänd av FCI. Denna regel brukar vi bortse från i
Sverige, de kan dock inte tilldelas CACIAG.

