
Adžiliti





Adžiliti ir suņu sporta veids, kur saimnieks vada suni pa 
šķēršļu trasi uz laiku un precizitāti. Galvenais uzdevums- 
ātrāk par citiem izskriet trasi, pārvarot dažādus šķērsļus un 
nesaņemot soda punktus.
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Adžiliti trase sastāv no dažādiem adžiliti šķēršļiem (barjeras, 
bums, slaloms, kalns, riepa, galds, šūpoles, tuneļi), kurus izvēlās 
tiesnesis. Šķēršļi tiek atzīmēti ar numuriem, kādā secībā tie 
jāveic. Trase sastāv vidēji no 20 šķērļiem.





Soda punktus vai diskvalifikāciju var piešķirt par lecot pāri 
barjerai nogāztu latiņu, par šķēršļa izlaišanu, par nepareizu 
ieeju slaloma vai stabiņa izlaišanu, par saimnieka rupju 
uzvedību pret suni.





Adžilitī saimnieks vada suni tikai ar balsi un žestiem. 
Nedrīkst izmantot kārumus un rotaļlietas. Suns skrien bez 
pavadas, saimnieks nedrīkst pieskarties ne sunim, ne 
šķēršļiem.





Adžīlitī sacenšas kā līdzīgs ar līdzīgu sievietes un vīrieši, 
pusaudži un vecāka gada gājuma cilvēki, profesionāli 
sportisti un tādi, kas nekad agrāk ar sportu nav 
nodarbojušies.





Adžilitī sacenšas gan bezšķirnes suņi, gan suņi ar 
ciltsrakstiem. Tomēr populārākas adžiliti šķirnes ir šeltijs un 
borderkollijs. Suņi  tiek iedalīti auguma kategorijās līdz 
skaustam: mazie, vidējie un lielie.





Adžiliti šķēršļu izvietojumu trasē sportisti uzzina dažas 
minūtes pirms sacensību sākuma, kad tiesniesis dod 
atļauju sportistiem iepazīties ar trasi (vidēji 5-10min), bet 
bez suņa.





Adžiliti suņi pēc sagatavotības līmeņa tiek iedalīti: A0 grupā- 
iesācēji un jauni suņi, A1- iesācēji un suņi no 18 mēnešu vecuma, 
A2 - suņi, kas gatavojas profesionālajai grupai, A3- profesionāla 
līmeņa sportisti un veterānu grupa- suņi virs 8 gadu vecuma.





Latvijas sportisti piedalās starptautiskās sacensības kopš 
1995.gada. Patreiz Rīgā darbojas trīs sporta klubi un ar katru 
gadu sportistu skaits pieaug. Ar adžiliti var nodarboties visos 
gadalaikos.





Vadošā Latvijas sportiste ir Svetlana Krēsliņa. Kinologs, 
adžiliti trenere un tiesnese, piedalījusies 10 adžiliti pasaules 
čempionātos un vairākos Eiropas čempionātos. 2003.un 
2006.gadā viņa ieguva bronzas medaļu pasaules čempionātā, 
kā arī 2006.gadā kļuva par Eiropas čempionu. Ir daudzu 
prestižu sacensību laureāte. 





2012.gadā Ažiliti Pasaules Čempionāts notika Liberecā, Čehijā, 
Pasaules Čempionātā piedalījās sportisti no 40 valstīm. 
2013.gadā Pasaules Čempionāts notika Johanesburgā, 
Dienvidafrikas Republikā. Katru gadu Pasaules Čempionāts 
notiek citā valstī. Sacensības notiek lielās telpās, lai pietiktu 
vietas visiem līdzjutējām.
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