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EO-KARSINTAKILPAILUOHJE 2018
(Hyväksytty SAGIn hallituksessa 25.9.2017)
1. Yleistä
• Kaikkien osakilpailujen startit ovat virallisia kilpailuja, joissa on voimassa viralliset
agilitysäännöt. Mahdolliset poikkeukset virallisiin sääntöihin on kirjattu näihin
kilpailusääntöihin.
• Kaikki nollatulokset merkitään kilpailukirjaan ja nollista saadaan rankingpisteitä aivan
normaalisti.
• Kilpailuista ei voi saada tuplanollaa eikä sertiä
2.

Ilmoittautuminen
• Jokaiseen viikonloppuun ilmoittaudutaan sähköisesti SAGIn järjestelmässä. Yhdellä
ilmoittautumisella ilmoittaudutaan kaikkiin kolmeen starttiin.
• Kunkin säkäluokan rankingin 200 parasta koirakkoa saavat ilmoittautua kilpailuun ensin.
• 160 parasta koirakkoa ilmoittautuvat normaalisti eli täyttävät tiedot ja maksavat
ilmoittautumisen.
• Rankingin sijoille 161–200 yltäneet ilmoittautuvat, mutta eivät maksa
ilmoittautumismaksua.
• Jos kaikki 160 parasta eivät ilmoittaudu, sijoilla 161–200 olleet saavat
maksuohjeet.
• Paikat täytetään rankingin mukaisessa järjestyksessä.
• Tarvittaessa mukaan pääsee rankingin sijalta 201 eteenpäin.
• Eri kokoluokissa (mini/medi/maxi) pisteitä keränneiden pisteet lasketaan 15
parhaan radan mukaan molemmat kokoluokat huomioiden. Nämä 15 parasta
tulosta lasketaan yhteen, ja kokonaispistemäärän mukaan määräytyy
rankingsijoitus koiran nykyisessä kokoluokassa. Pikkumini-ja pikkumaxi-luokista ei
voi kerätä pisteitä EO-rankingiin.
•

Ilmoittautumisten aikataulut:
Pietarsaaren osakilpailu 18.-19.11.2017
• Ranking katkeaa 18.10.2017
• Ilmoittautuminen aukeaa 20.10.2017
• Ranking lukittuu 27.10.2016
• Ilmoittautuminen sulkeutuu 30.10.2017
• Lisäilmoittautuminen sulkeutuu 3.11.2017
Liedon osakilpailu 28.1.2018
• Ranking katkeaa 18.12.2017
• Ilmoittautuminen aukeaa 29.12.2017
• Ranking lukittuu 29.12.2017
• Ilmoittautuminen sulkeutuu 5.1.2018
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Lisäilmoittautuminen sulkeutuu 12.1.201

Vantaan osakilpailu ja Halli-SM 24.-25.3.2018
• Ranking katkeaa 31.1.2018
• Ilmoittautuminen aukeaa 12.2.2018
• Ranking lukittuu 12.2.2018
• Ilmoittautuminen sulkeutuu 2.3.2018
• Joukkue-SM ilmoittautuminen aukeaa 5.3.2018
• Lisäilmoittautuminen sulkeutuu 5.3.2018
• Joukkue-SM ilmoittautuminen sulkeutuu 9.3.2018

3.

Rankingin katkeaminen ja siihen hyväksyttävät tulokset
• Ranking katkeaa noin kuukausi ennen 1. ja 2. karsintaviikonloppua. Käytännön syiden
takia katkeamisen ajankohta voi vaihdella kilpailuiden välillä. Katkeaminen tarkoittaa
rankingpisteiden keräämisajan loppumista. Katkeamisen jälkeen toimisto tarkastaa
seurojen lähettämät tulokset, minkä jälkeen ranking päivittyy lopulliseen muotoonsa.
• Rankingiin hyväksytään kaikki virallisten kilpailujen tulokset, jotka on toimitettu SAGIn
toimistoon viikon kuluessa rankingin katkeamisesta. Rankingin lukittumisen jälkeen
tuloksia ei enää lisätä rankingiin, vaikka kilpailu on järjestetty ennen rankingin
katkeamista.
• SAGI ei ole vastuussa sellaisista tuloksista, joita seurat eivät ole toimittaneet toimistolle
määräaikaan mennessä. Rankingin katkeamista ennen olevien kilpailuiden tuloksien
kirjaaminen on erittäin tärkeää. SAGI toivoo kaikilta kilpailujärjestäjiltä erityistä
huolellisuutta tulosten asiakirjojen käsittelyssä ja ripeyttä tulosten toimittamisesta
toimistoon.

4.

Lähtöryhmät ja -järjestys
• Kilpailu etenee noin 40 koiran ryhmissä. Kukin ryhmä starttaa ranking-sijoituksen
mukaisessa käänteisessä lähtöjärjestyksessä.
• Viikonlopun viimeisessä startissa voidaan käyttää pisteiden perusteella käännettyä
lähtöjärjestystä.
• Saman ohjaajan kaikki koirat ovat samassa lähtöryhmässä niin, että ohjaajalla on
vähintään 10 koirakkoa omien suoritustensa välissä.
• Juoksunartut starttaavat omalla lähtövuorollaan.

5.

Ihanneaika
• Ihanneaika on kolmen nopeimman tuloksen keskiarvoaika + 5,0 sekuntia.
• Mikäli kilpailussa ei saada kolmea tulosta, lasketaan ihanneaika saavutettujen tulosten
perusteella.

6.

Pisteet
• Yhteispisteet lasketaan kunkin koirakon kahdelta eniten pisteitä tuovalta radalta.
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Koirakon pisteet lasketaan vähentämällä ihanneajasta koirakon aika ja kertomalla saatu
tulos kymmenellä. [ pisteet = (IA-SA) x 10 ]
Aika mitataan 1/100 sekunnin tarkkuudella, jolloin pisteet lasketaan 1/10 pisteen
tarkkuudella.
Riippumatta ihanneajasta kilpailija ei voi saada yli 60 pistettä yhdestä startista. Mikäli
voittaja saisi yli 60 pistettä, niin kaikilta pisteiden saajilta vähennetään yhtä paljon
pisteitä kuin voittajalta.

Joukkue
• Vuosittain suomalaisten joukkueiden määrä vaihtelee eri säkäluokkien välillä. Suomi
lähettää vuodesta 2018 vain täysin suomalaisia joukkueita European Openiin
• Vuosi 2018: 2 minijoukkuetta (8 minikoirakkoa) sekä 3 medi- ja maksijoukkuetta
(12 koirakkoa per säkäluokka)
• Vuosi 2019: 2 medijoukkuetta (8 medikoirakkoa) sekä 3 mini- ja maksijoukkuetta
(12 koirakkoa per säkäluokka)
• Vuosi 2020: 2 maksijoukkuetta (8 maksikoirakkoa) sekä 3 mini- ja medijoukkuetta
(12 koirakkoa per säkäluokka)
• Kokoluokissa, joissa joukkueeseen pääsee 12 koirakkoa, jokaisen osakilpailun 3 eniten
pisteitä kerännyttä koirakkoa pääsee joukkueeseen ja loput 3 paikkaa jaetaan
varakoirakkolistan parhaille koirakoille.
• Kokoluokassa, jossa joukkueeseen pääsee 8 koirakkoa, jokaisen osakilpailun 2 eniten
pisteitä kerännyttä koirakkoa pääsee joukkueeseen ja loput 2 paikkaa jaetaan
varakoirakkolistan parhaille koirakoille.
• Medeissä ja makseissa jokaisen osakilpailun 3 eniten pisteitä kerännyttä koirakkoa
pääsee joukkueeseen ja 3 viimeistä paikkaa jaetaan varakoirakkolistan perusteella
parhaille koirakoille.
• Mineissä jokaisen osakilpailun 2 eniten pisteitä kerännyttä koirakkoa pääsee
joukkueeseen ja 2 viimeistä paikkaa jaetaan varakoirakkolistan perusteella parhaille
koirakoille
• Kaikissa osakilpailussa mitataan vähintään 10 parasta sellaista koiraa, joita ei ole aiemmin
mitattu kansainvälisissä arvokilpailuissa (MM-, EO, JEO) tai aiemmissa osakilpailuissa.
• Päästäkseen joukkueeseen koira tulee mitata siinä osakilpailussa, jossa on 10 parhaan
mittaamattoman koiran joukossa.
• Mikäli sama koirakko pääsisi joukkueeseen useammasta osakilpailusta tai joku
joukkuepaikkaan oikeutettu koirakko ei ota joukkuepaikkaa vastaan, niin joukkuepaikka
ei siirry sen osakilpailun seuraaville, vaan paikat jaetaan varakoirakkolistan perusteella
parhaille koirakoille.
• Jokaisessa säkäluokassa joukkueet muodostetaan koirakoiden saamien pisteiden
mukaan.
• 1. joukkue on neljä eniten pisteitä kerännyttä koirakkoa
• 2. joukkue on neljä seuraavaksi eniten kerännyttä koirakkoa
• mahdollinen 3. joukkue on loput neljä koirakkoa
3 (4)

Suomen Agilityliitto

8.

EO-karsintakilpailuohje

28.02.2018

Varakoirakot
Kolmen karsintakilpailun jälkeen kaikki koirakot, joita ei ole vielä valittu joukkueeseen,
laitetaan kokoluokittain paremmusjärjestykseen huomioiden kultakin koirakolta
karsintakilpailu, jossa koirakko on ansainnut eniten pisteitä
• Jos koirakoilla on sama määrä pisteitä, verrataan tasapisteissä olevien koirakoiden
toiseksi parhaan karsintakilpailun tuloksia
• Jos koirakot ovat edelleen tasapisteissä, verrataan eniten pisteitä kerryttäneitä
viikoinloppuja (kaikilta kolmelta radalta saadut pisteet huomioiden)
• Jos koirakot ova edelleen tasapisteissä, verrataan koirakoiden kaikkien kolmen
viikonlopun aikana yhteensä keräämiä pisteitä.
• Jos koirakot ovat edelleen tasapisteissä, suoritetaan arvonta.
•
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