
PRÓXIMA PROVA

29/30 Novembro 08 – Santarem
Taça de Portugal 2008 

13/14 Dezembro 08 – Batalha
Exposalão Batalha – Organização
“Os Cãogurus”

11 Janeiro 09 – Tires
OPEN – Organização “Os Cãogurus”

3ª Prova do Campeonato Nacional 08/09

Prova organizada por :Caniclube
Juiz - Luis Narciso

Local - Parque de exposições de Braga
Hora – 10h30
Estas convidado ....... traz o teu amigo



O QUE É O AGILITY ? 
Agility é um desporto praticado por duplas compostas de um cão 

e seu condutor.
O objectivo é terminar a prova sem cometer infracções e no menor 
tempo possível, tornando assim o Agility uma prova de Habilidade, 
onde a velo- cidade é critério decisivo de desempate. 

TODOS OS CÃES PODEM PRATICAR AGILITY ?
O Agility pode ser praticado por qualquer tipo de cão, não importa 

o tamanho,raça e se possui ou não pedigree. É um desporto para 
todos!!!
Existem algumas raças que são mais propícias a este tipo de 
desporto, actualmente existe uma certa dominância de cães da raça 
Border Collie e Pastor de Shetland.
É uma actividade que desenvolve as aptidões naturais do cão. A 
única exigência para treinar um cão é que ele seja saudável.

E OS  CONDUTORES ?
Quanto aos condutores, do mais jovem ao mais idoso, todos 

podem aproveitar,cada um no seu ritmo. 

QUAIS SÃO OS OBSTÁCULOS DE AGILITY ?
Os obstáculos do Agility são compostos por saltos em altura e à

distância,passarele, rampa, balance, túneis, mesa, pneu e slalom e 
são dispostos em distâncias que variam de 5 a 7 metros e são 
numerados de acordo com a sequência que devem ser abordados.
Os obstáculos de contacto, tem 2 cores sendo que o cão deve 
sempre pisar a cor mais escura, que se encontra na extremidade 
dos contactos.

Nas provas oficiais de Agility os condutores conhecem o percurso
um pouco antes de competirem, porém há um tempo (5 minutos ) 
para que façam o reconhecimento da pista e possam planear a 
estratégia de condução que varia de condutor para condutor ou, até
mesmo, de dupla para dupla. Um mesmo condutor pode ter 
estratégias diferentes para cães diferentes.

REGRAS DO AGILITY ?
O condutor deve conduzir seu cão apenas usando gestos e 

comandos verbais, porém o cão nunca poderá ser tocado com as 
mãos de forma voluntária, nem ser estimulado com brinquedos ou 
comida.

Algumas regras do Agility:
- Fazer o percurso de forma correcta
- Tocar nas zonas de contacto
- Não mandar obstáculos abaixo
- NÃO  MALTRATAR O CÃO.
- DIVERTIR-SE

PORQUE PRATICAR AGILITY ?
Quem convive com cães sabe que fornecer casa, comida e carinho é

importante, mas proporcionar condições ideais e adequadas para os 
nossos animais, dar oportunidades para que sejam sociáveis e 
desenvolvam boa saúde física e mental .... também é Importante.

Aqui entra o Agility, esta modalidade desportiva é uma maneira simples 
das pessoas praticarem uma actividade com seus cães, disciplinando 
os e ainda mantendo a saúde física e psicológica saudável.

As pessoas que tem uma vida sedentária , tem no Agility uma 
oportunidade de conhecer novas pessoas , novos desafios , uma nova 
e melhor forma de viver com o seu “amigo”.
Recomendo o Agility a todos os cães e donos, a vossa relação vai ser 
muito mais saudável e vai certamente melhorar a vossa qualidade de 
vida.

ONDE FAZER AGILITY
Zona Centro

Future Dogs - www.futuredogs.com
Educacão - educa-cao.blogspot.com
Amigos do Alão - amigosdoalao.blogspot.com
Agility Dogs  - agilitydogs.blogspot.com
Academia do Cão - www.academiadocao.com
Agidog - www.agidog.com/agility.html
Os Cãogurus - www.oscaogurus.com/inicio.htm

Zona Norte
Bomcãoportamento - bomcaoportamento.hi5.com
Caniclube - www.caniclube.com.pt
CIC Norte - cicnorte.no.sapo.pt/index.html

Zona Sul
CCAlentejo - www.ccalentejo.org

AGILITY  EM PORTUGAL
Just Agility - just-agility.blogspot.com
Agility SRD - agility-srd.blogspot.com
Agility Cool - agilitycool.blogspot.com
Agility Crazy - www.agilitycrazy.com
Agility Dogs - agilitydogs.blogspot.com
Forum Pré-Ringue - pre-ringue.forumeiros.com


