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 D.14 Agilitytuomarin toimintaohje 

 1 YLEISTÄ 
 Agilitytuomarin  tulee  olla  FCI:n  tunnustaman  kansallisen  kenneljärjestön  hyväksymä  agilitykilpailun 
 tuomari  sekä  FCI:n  tunnustaman  kansallisen  kenneljärjestön  jäsen.  Suomalaisen  agilitytuomarin  tulee 
 olla  Kennelliiton  ja  SAGIn  jäsenseuran  jäsen,  ja  hänellä  tulee  olla  voimassa  oleva  SAGIn  myöntämä 
 lisenssi (A- tai C- lisenssi). 

 Kansainväliseen  kilpailuun  ja  arvokilpailuun  tulee  nimetä  kilpailun  johtava  ylituomari.  Kansainvälisen 
 kilpailun  agilitytuomarilla  tulee  olla  oikeudet  toimia  FCI:n  myöntämän  kansainvälisen  kilpailun 
 tuomarina. 

 Kilpailunjärjestäjä  tai  SAGI  tarkastaa  ulkomaisen  agilitytuomarin  arvosteluoikeudet  tuomarin 
 ko�maan  kenneljärjestöltä.  Mikäli  kilpailunjärjestäjä  haluaa  SAGIn  apua  arvosteluoikeuden 
 tarkastamiseen  niin  sen  on  ote�ava  yhtey�ä  SAGIin  hyvissä  ajoin  ennen  kilpailujen  anomiskauden 
 pää�ymistä.  Mikäli  kilpailunjärjestäjä  tarkastaa  itse  arvosteluoikeuden,  tulee  vahvistus�eto  toimi�aa 
 SAGIlle.  Mikäli  ulkomaisella  tuomarilla  ei  ole  FCIn  alaisen  kenneljärjestön  kansainvälisiä 
 arvosteluoikeuksia,  niin  kilpailutapahtumaan  tulee  olla  nime�ynä  lisäksi  agilitytuomari,  jolla  on  FCI:n 
 alaisen kenneljärjestön myöntämä kansainvälinen arvosteluoikeus. 

 Agilitytuomarin  ja  tuomariharjoi�elijan  jääviys  määräytyy  kulloinkin  voimassa  olevan  Kennelliiton 
 y  leisen jääviyssäännön mukaan (Liite C). 

 2 TUOMARIN TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET 
 Agilitytuomarilla  tulee  olla  laaja  lajituntemus  ja  hänen  on  tunne�ava  agilitysäännöstön  sisältö  ja 
 sitoudu�ava  nouda�amaan  sitä  o�aessaan  kilpailun  tuomaritehtävän  vastaan.  Hänen  tulee  tuntea 
 kulloinkin  voimassa  olevat  FCI:n  agilitysäännöt  ja  tulkintaohjeet  (Judging  Guidelines  ja  Obstacle 
 Gui  delines). Agilitytuomarin on noudate�ava agilitytuomareiden yhteises� sopimia tulkintaohjeita. 

 Agilitytuomarin  on  oltava  �nkimätön,  rehellinen  ja  oikeudenmukainen,  ja  hänen  on  kohdeltava 
 kaikkia  koirakoita  samojen  periaa�eiden  mukaises�.  Agilitytuomarin  on  toimi�ava  objek�ivises�  eikä 
 hänen  tule  antaa  tunteiden  vaiku�aa  päätöksiinsä.  Agilitytuomarin  tulee  käy�äytyä  kohteliaas�  ja 
 asiallises�. 

 Agilitytuomarin  on  oltava  puolueeton.  Hänen  ei  tule  vastaano�aa  tehtävää,  joka  vaarantaa  hänen 
 puoluee�omuutensa kilpailun tuomarina. 
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 3 TUOMARIN KUTSUMINEN JA KUTSUUN VASTAAMINEN 
 A  gilitytuomarin  on  vasta�ava  kilpailunjärjestäjän  tuomarikutsuun  kirjallises�.  Kirjallinen  vastaus  on 
 agilitytuomaria  ja  kilpailunjärjestäjää  sitova.  Kilpailunjärjestäjä  ei  voi  vaihtaa  kilpailulle  nime�yä 
 agilitytuomaria  tämän  jälkeen  ilman  eri  sopimusta.  Agilitytuomari  voi  peruu�aa  tehtävän  sairauden, 
 työesteen  tai  muun  vastaavan  henkilökohtaisen  syyn  johdosta.  SAGI  voi  perustellusta  syystä  nimetä 
 kilpailulle toisen agilitytuomarin. 

 4 TUOMARIN TEHTÄVÄT 
 Agilitytuomarin  tehtäv  änä  on  valvoa,  e�ä  kilpailussa  noudatetaan  agilitysäännöstöä,  sekä  vastata 
 kilpailusuoritusten  tasapuolisesta,  sääntöjen-   ja  oikeudenmukaisesta  arvostelusta.  Agilitytuomarin  on 
 ote�ava huomioon vallitsevat olosuhteet arvioidessaan kilpailun turvallista ja tasapuolista läpivien�ä. 

 Agilitytuomari  tekee  kilpailupaikalla  kilpailun  järjestämiseen  ja  -   kulkuun  lii�yvät  päätökset  yhdessä 
 kilpailunjärjestäjän  kanssa.  Agilitytuomarilla  on  oikeus  puu�ua  kilpailupaikalla  ohjaajan 
 sopima�omaan  käy�äytymiseen  (kurinpidolliset  asiat).  Agilitytuomari  ratkaisee  kilpailun  tai 
 kilpailutapahtuman  aikana  syntyneet  erimielisyydet  (valitusasiat)  toimivaltansa  rajoissa. 
 Agilitytuomarin  on  ilmoite�ava  SAGIlle  ja  Kennelliitolle  sellaisista  agilitysäännöstön  vastaisista 
 rikkomuksista,  joiden  ratkaisemiseen  hänen  toimivaltansa  ei  riitä.  Agilitytuomari  merkitsee 
 kilpailurapor�in  kaikki  normaalista  poikkeavat  tapahtumat,  esimerkiksi  puhu�elut,  luokan  uudelleen 
 aloi�amisen tms. tapahtumat. 

 Agilitytuomarin tulee kilpailussa tai kilpailutapahtumassa lisäksi 
 ●  ohjeistaa vastaava koetoimitsija mahdollisista tunnistusmerkintä-  ja juoksutarkastuksista, 
 ●  suori�aa  mi�aukseen  ilmoi�autuneiden  ensikertalaisten  koirien  mi�aukset  kokoluokan 

 määrityksen toimintaohjeen mukaises�, 
 ●  vahvistaa koiran tuloskirja ennen ensimmäistä kilpailua, 
 ●  arvostella ne kilpailuluokat, jotka on hänen arvosteltavakseen etukäteen sovi�u, 
 ●  varmistaa esteiden turvallisuus ja niiden sääntöjenmukaisuus, 
 ●  valvoa kilpailuradan rakentamista, 
 ●  huoleh�a,  e�ä  kilpailuradalla  on  vain  ne  radalle  kuuluvat  esteet,  jotka  ko.  kilpailumuodon 

 säännöt ja ohjeet määri�ävät, 
 ●  vahvistaa pöytäkirjat  ja ser�fikaa�t  , 
 ●  valvoa  tuomarikokelaiden  harjoitusarvostelut  ja  antaa  niistä  kirjallinen  lausunto  sekä  tehdä 

 harjoitusarvostelijasta merkintä pöytäkirjaan, 
 ●  valvoa  tuomarioikeuksen  palau�amiseen  lii�yvät  arvostelut  ja  antaa  niistä  kirjallinen 

 lausunto sekä merkitä pöytäkirjaan arvostelun valvominen sekä 
 ●  valvoa  yhdessä  vastaavan  koetoimitsijan  kanssa  toimitsijaharjoi�elijoiden  työskentelyä  ja 

 hyväksyä/hylätä harjoi�elu.  antaa toiminnasta kirjallinen arvostelu. 
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 4 AVUSTAVA AGILITYTUOMARI JA TEKNISET APUVÄLINEET 
 Kilpailuluokan  vastaava  agilitytuomari  määri�elee,  miten  hän  ja  avustava  agilitytuomari  jakavat 
 teh  tävät  radalla.  Kansainvälisessä  kilpailussa  avustava  tuomari  vastaa  vain  puomin  ylösmenokontak�n 
 arvostelusta  FCI:n  Judging  Guidelinesin  mukaises�.  Agilitytuomari  voi  käy�ää  arvostelussa  apunaan 
 FCI:n tai SAGIn hyväksymiä teknisiä apuvälineitä. 

 5 ARVOSTELTAVAT KOIRAMÄÄRÄT JA AIKATAULU 
 Kilpailunjä  rjestäjän  tulee  aina  sopia  agilitytuomarin  kanssa  hänen  arvosteltavakseen  tulevien 
 koirakoiden  suurin  mahdollinen  määrä,  jo  tuomarikutsun  yhteydessä.  Sovitun  määrän  ylityksistä  on 
 aina  sovi�ava  agilitytuomarin  kanssa  hyvissä  ajoin.  Agilitytuomari  hyväksyy  kilpailujärjestäjän 
 laa�man aikatauluehdotuksen. 

 6 PUKEUTUMINEN 
 Agilitytuomarin  tulee  pukeutua  asiallises�  ja  tarkoituksenmukaises�.  Hänellä  ei  saa  olla  yllään  muita 
 kuin SA  GIn hyväksymiä sponsoreiden, SAGIn tai Kennelliiton tunnuksia. 

 7 MATKAKULUT, PÄIVÄRAHAT JA MUUT KULUKORVAUKSET 
 Ag  ilitytuomarin  matkakulut,  päivärahat  sekä  majoi�umis-   ja  ateriakorvaukset  maksetaan 
 verohallituksen  vuosi�ain  vahvistamien  päätösten  (Verovapaiden  matkakustannusten  korvaukset  ja 
 Yleishyödylliseltä  yhteisöltä  saatujen  matkakustannusten  korvausten  ilmoi�aminen 
 vuosi- ilmoituksella) mukaises�. 
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