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 1 UTGÅNGSPUNKTER 
 Finska  Kennelklubben  och  Finska  Agilityförbundet  strävar  e�er  a�  utveckla  de  målsä�ningar  och  regler  för 
 agilitysporten  som  Federa�on  Cynologique  Interna�onale  (FCI)  fastställt.  Man  kan  avvika  från  och  komple�era 
 FCI´s agilityregler med bestämmelser från de na�onella agilitystadgarna. 

 2 VERKSAMHETSFÄLT 
 Federa�on  Cynologique  Interna�onale  (FCI)  är  en  interna�onell  kennelorganisa�on  som  fastslår  de 
 interna�onella  agilityreglerna  och  dess  tolkningsdirek�v  samt  beviljar  FCI:s  värdetävlingar  och  interna�onella 
 tävlingar. 

 Nordiska  Kennelunionen  (NKU)  är  de  nordiska  kennelorganisa�onernas  samarbetsorgan  som  bestyrker  reglerna 
 för Nordiska mästerskapstävlingen samt koordinerar arrangerandet av mästerskapstävlingen. 

 Suomen  Agilitylii�o  -  Finska  Agilityförbundet  r.f.  (FIAGI)  är  agilityns  grenförbund  som  ansvarar  för  ordnandet  av 
 den na�onella tävlingsverksamheten i Finland. 

 Suomen  Kennellii�o  –  Finska  Kennelklubben  r.f.  (Kenneklubben)  är  en  na�onell  kennelorganisa�on  som 
 underlyder  FCI  och  verkar  som  centralorganisa�on  för  de  finska  hundspor�öreningarna.  Kennelklubben 
 befrämjar  uppfödning  och  användning  av  renrasiga,  registrerade  hundar  samt  befrämjar  hundarnas 
 välbefinnande.  Kennelklubben  fastställer  den  na�onella  tävlingsregeln,  gren-  och  bedömningsdirek�vet  samt 
 Kennelklubbens  allmänna  regler,  direk�v  och  bestämmelser  samt  ansvarar  för  dopingkontrollen  av  hundar  i 
 Finland. 

 Finlands  Olympiska  Kommi�é  (Olympiska  Kommi�én)  som  FIAGI  år  medlem  i  är  centralorganisa�on  för  den 
 finska idro�en. FIAGI bör i all verksamhet också ta i beaktande Olympiska Kommi�éns regler för Rent Spel. 

 3  AGILITYSTADGARNAS UPPBYGGNAD 
 Avsikten  med  agilitystadgarna  är  a�  skapa  rä�visa  och  trygga  tävlingsförhållanden  för  hundekipagen  samt 
 garantera  enhetliga  bedömningsgrunder  för  tävlingspresta�onerna.  De  na�onella  agilitystadgarna  består  av 
 följande dokument 

 ●  (A) tävlingsregeln; godkänns av Kennelklubbens fullmäk�ge. 
 ●  (B) gren- och bedömningsdirek�vet; godkänns av Kennelklubbens styrelsen. 
 ●  (C) Kennelklubbens allmänna regler, direk�v och bestämmelser samt 
 ●  (D) verksamhetsdirek�v �llhörande grenen; godkänns av FIAGI:s styrelse. 

 Vad  gäller  de  e�ska  normerna  följer  man  de  stadgar  (An�doping,  resultatmanipula�on  och  läktarvåld)  som 
 Finlands  centrum  för  e�k  inom  idro�en  (FCEI)  definierat  där  också  statsavtalen  som  berör  den  finska  idro�ens 
 e�ska verksamhet beaktas. 
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 4  TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 Agilitystadgarna  e�erföljs  i  officiella  na�onella  agilitytävlingar.  FCI:s  för  �llfället  gällande  agilityregler  och 
 tolkningsdirek�v  (Judging  Guidelines  och  Obstacle  Guidelines)  komple�erar  i  �llämpliga  delar  de  na�onella 
 agilitystadgarna. 

 I  interna�onella  tävlingar  �llämpas  FCI:s  för  �llfället  gällande  agilityregler  och  tolkningsdirek�v  (  Judging 
 Guidelines  och  Obstacle  Guidelines  )  samt  de  föreskri�er  i  de  na�onella  agilitystadgarna  som  komple�erar 
 dessa. 

 5  AVSIKTEN MED AGILITYTÄVLINGAR 
 Agility  är  en  mo�onsmässig  och  spor�g  tävlingsgren  där  avsikten  är  a�  ekipaget  som  utgörs  av  föraren  och 
 hunden  skall  u�öra  tävlingsbanan  med  e�  så  bra  resultat  som  möjligt.  Agility  förutsä�er  skicklighet,  snabbhet 
 och  bra  samarbete  av  ekipaget.  Tävlingspresta�onen  är  som  bäst  när  den  består  av  e�  helgjutet  samarbete 
 mellan  förare  och  hund.  Avsikten  med  de  olika  grendisciplinerna  är  a�  rangordna  de  inbördes  tävlande 
 ekipagen. 

 Med  tävling  avser  man  tävling  som  arrangeras  i  den  grendisciplin  som  avses  i  gren-  och  bedömningsdirek�vet 
 (B).  Tävlingen  kan  �ll  naturen  vara  na�onell  tävling,  interna�onell  tävling  eller  värdetävling.  Tävlingen  startar  en 
 halv�mme  före  den  uppgivna  star�den  och  slutar  när  det  har  gå�  en  (1)  �mme  från  utgivandet  av  tävlingens 
 resultat. 

 6 AGILITYDOMAREN OCH HANS SUPPLEANT 
 Till  tävlingen  skall  man  utnämna  en  ansvarig  agilitydomare  samt  vid  behov  en  suppleant  för  denna. 
 Agilitydomarens  uppgi�  är  a�  övervaka  a�  agilitystadgarna  följs  i  tävlingen  samt  ansvara  för  e�  regelmässigt, 
 objek�vt  och  rä�vist  bedömande  av  tävlingspresta�onerna.  Agilitydomaren  har  under  tävlingsevenemangets 
 gång  rä�  a�  ingripa  mot  e�  olämpligt  uppträdande  hos  förarna  och  tävlingens  funk�onärer  (disciplinära 
 ärenden).  Dessutom  löser  agilitydomaren  inom  ramen  för  sina  befogenheter  meningsskiljak�gheter  som 
 uppstår  under  tävlingens  eller  tävlingsevenemangets  gång  (besvärsärenden).  Exaktare  direk�v  om 
 agilitydomarens uppgi�er har ge�s i bilaga D (Agilitydomarens verksamhetsdirek�v). 

 Agilitydomaren  i  den  ifrågavarande  grenen  skall  vara  domare  godkänd  av  en  na�onell  kennelorganisa�on  som 
 godkänts  av  FCI  samt  vara  medlem  i  en  na�onell  kennelorganisa�on  som  godkänts  av  FCI.  En  finländsk 
 agilitydomare  skall  ha  behörigheten  som  erhållits  av  Kennelklubben  a�  döma  ifrågavarande  gren  i  kra�  samt 
 vara  medlem i Kennelklubben och en av FIAGI´s medlemsföreningar  samt ha en licens som beviljats av FIAGI. 

 Till  en  interna�onell  tävling  och  värdetävling  skall  man  utse  en  ledande  överdomare  för  tävlingen.  En 
 agilitydomare  i  en  interna�onell  tävling  skall  inneha  rä�en  a�  verka  som  domare  i  interna�onell  tävling 
 godkänd av FCI. 

 Kennelklubben,  FIAGI  eller  tävlingens  arrangör  kontrollerar  en  utländsk  domarens  behörighet  a�  döma  hos 
 kennelorganisa�onen  i  agilitydomarens  hemland  .  Tävlingsarrangören  skall  sända  bekrä�elsen  på  rä�en  a� 
 döma  �ll  FIAGI.  Ifall  den  utländska  domaren  inte  har  FCI-behörighet  a�  döma  skall  det  �ll  tävlingsevenemanget 
 utnämnas en överdomare som dessutom innehar FCI-behörighet a� döma. 

 SIVU  3  /  7 



 Finska Agilityförbundet / förbundets möte 21.11 2021 
 Finska Kennelklubben / fullmäk�ge 29.5 2022 

 I kra� fr.o.m  1.1.2023 

 A-DEL  AGILITYGRENARNAS TÄVLINGSREGEL 

 När  en  agilitydomare  tar  emot  e�  domaruppdrag  i  en  tävling  förbinder  sig  denna  a�  följa  agilitystadgarna  samt 
 gällande direk�v. 

 Agilitydomaren  kan  i  mån  av  möjlighet  använda  sig  av  assisterande  domare  eller  godkända  tekniska  hjälpmedel 
 som hjälp för a� underlä�a bedömningen. 

 7  JÄV 
 Man följer Kennelklubbens gällande allmänna regler om jäv (Bilaga C). 

 8  FLYTTANDE ELLER INHIBERANDE AV EN TÄVLING 
 Tävlingen  fly�as  eller  inhiberas  i  enlighet  med  Kennelklubbens  gällande  direk�v  angående  fly�ande  av 
 �dpunkten för prov och tävlingar (Bilaga C). 

 Tävlingen  bör  fly�as  eller  inhiberas  ifall  den  på  grund  av  excep�onella  omständigheter  vad  gäller 
 tävlingsplatsen,  underlaget,  väderleken  eller  andra  motsvarande  extrema  förhållanden  inte  kan  genomföras  på 
 e� tryggt sä�. 

 Tävlingsarrangören  kan  inhibera  tävlingen  ifall  det  sammanlagt  har  anmälts  färre  än  50  ekipage  per  dag  �ll 
 tävlingsevenemanget  .  Tävlingsevenemanget  består  av  alla  tävlingar  som  arrangeras  som  e�  enhetligt 
 evenemang under en eller flera dagar. 

 9  TÄVLINGSBEHÖRIGHETEN OCH DESS BEGRÄNSANDE 
 Med tävlingsbehörigheten avses a� föraren och hunden uppfyller de krav som gäller för deltagande i tävling. 
 Föraren  ansvarar  för  sin  egen  och  hundens  tävlingsberörighet.  Vad  gäller  en  person  under  18  år  ansvarar 
 förarens vårdnadshavare för förarens och hundens tävlingsbehörighet. 

 Tävlingsarrangören  ansvarar  för  a�  förarens  och  hundens  tävlingsbehörighet  granskas.  Ansvariga 
 provfunk�onären  som  i  tävlingen  är  officiell  provfunk�onär  för  ifrågavarande  grendisciplin  skall  vägra  e� 
 ekipage  a�  starta  i  tävlingen  eller  tävlingsevenemanget  ifall  ekipaget  inte  uppfyller  kraven  för 
 tävlingsbehörighet. De resultat som e� ekipage utan tävlingsbehörighet har uppnå� skall annulleras. 

 Förarens tävlingsbehörighet 
 Föraren  som  deltar  i  tävlingen  skall  uppfylla  de  krav  som  ställts  i  Gren-  och  bedömningsdirek�vet  (B)  för 
 ifrågavarande grendisciplin. 

 Hundens tävlingsbehörighet 
 Hunden  som  deltar  i  tävlingen  skall  uppfylla  de  krav  som  ställts  i  Gren-  och  bedömningsdirek�vet  (B)  för 
 ifrågavarande grendisciplin. 

 Allmänna  begränsningar i hundens tävlingsbehörighet 
 I tävlingen får inte delta 

 ●  sjuk hund, 
 ●  hund som inte är i en sådan fysisk kondi�on som krävs för tävling, 
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 ●  dräk�g �k 30 dygn före beräknad valpning (beräknad �d = 63 dygn e�er första betäckningen) och 
 mindre än 75 dygn e�er valpning, 

 ●  hund som inte uppfyller Kennelklubbens gällande an�dopningförordningar  (Bilaga C), 
 ●  hund som av An�dopingkomi�én för djurtävlingar eller Kennelkubben få� en påföljd som begränsar 

 dess tävlingsbehörighet, 
 ●  hund som uppför sig aggressivt eller 
 ●  hund på vilken i strid med jord- och skogsbruksministeriets förordning (1070/2000) har u�örts 

 en opera�on för a� ändra på djurets utseende (Bilaga C). 

 10  FÖRARENS SKYLDIGHETER 
 När  ekipaget  anmäls  �ll  tävlingen  förbinder  sig  föraren  a�  följa  agilityreglementena,  principerna  för  Rent  Spel 
 och  licensvillkoren  samt  de  direk�v,  bestämmelser  och  beslut  som  agilitydomaren  och  tävlingsarrangören  ger. 
 Föraren  skall  avhålla  sig  från  osportsligt  beteende  och  också  i  övrigt  bete  sig  på  e�  sä�  som  är  hedrande  för 
 agilitysporten  och  som  förbä�rar  dess  rykte.  Föraren  skall  handskas  med  och  skola  sin  hund  i  enlighet  med 
 djurskyddslagarna  och  de  goda  seder  som  gäller  vid  hundhållning  samt  sköta  om  hundens  välbefinnande  som 
 helhet. 

 11  TÄVLINGSPRESTATIONEN 
 Ekipagets  tävlingspresta�on  börjar  när  �dtagningen  startar  och  slutar  när  �dtagningen  stannar  eller  ekipagets 
 presta�on diskvalificeras eller avbryts. 

 Tävlingsringen,  tävlingsbanan  och  hindren  som  är  i  bruk  samt  övriga  saker  som  påverkar  planeringen  av 
 tävlingsbanan  i  ifrågavarande  grendisciplin  definieras  närmare  i,  �ll  dessa  regler  hörande  gren-  och 
 bedömningsdirek�v  (Bilaga B). 

 Bedömning av tävlingspresta�onen 
 Bedömning  innebär  all  utvärdering  av  ekipagets  presta�on  och  alla  händelser  som  hör  �ll  denna  från  det 
 ekipaget  anländer  �ll  startområdet  �lls  det  ekipaget  avlägsnar  sig  från  målområdet.  Bedömningsprinciperna, 
 sä�en  a�  u�öra  hindren  samt  felen  i  u�örandet  i  tävling  i  den  ifrågavarande  grendisciplinen  bestäms  i  gren- 
 och bedömningsdirek�vet (Bilaga B). 

 Bedömningen  innefa�a  r  också  mätning  av  hunden,  utvärdering  av  hanterligheten  av  hunden  och  bekrä�andet 
 av  ID-märkningen  när  det  sker  i  samband  med  bekrä�andet  av  tävlingsboken  eller  när  annan  av  reglerna 
 bestämd kontrollmätning u�örs. 

 Bedömning som gjorts enligt reglerna kan inte överklagas. 

 12  REDOVISNING AV STARTAVGIFTEN 
 Tävlingsarrangören  skall  senast  på  förfallodagen  betala  startavgi�en,  som  grundar  sig  på  antalet  starter  �ll 
 FIAGI.  Beräkningsgrunderna  för  startavgi�en  bestäms  i  arrangörsdirek�ven  för  agilitytävlingar  (Bilaga  D 
 Agilitytävlingarnas  arrangörsdirek�v).  FIAGI  har  rä�  a�,  av  arrangören  utkräva  utgi�er  som  uppstå�  om 
 betalningen fördröjts eller indrivits. 
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 13  ANSVARET FÖR OLYCKSHÄNDELSE 
 FIAGI och Kennelklubben ansvarar inte för skador som uppstår i samband med a� agilitystadgarna �llämpas. 

 Tävlingsarrangören  skall  teckna  en  försäkring  för  eventuella  skador  som  kan  uppstå  i  samband  med 
 arrangerandet  av  tävlingar.  Tävlingsarrangören  skall  ha  en  gruppolycksfallsförsäkring  åt  tävlingens  funk�onärer 
 samt  en  ansvarsförsäkring,  som  täcker  de  eventuella  person-  eller  sakskador  som  drabbat  publik,  funk�onärer 
 eller utomstående i samband med a� tävlingen arrangerats. 

 Föraren  skall  ha  en  i  kra�  varande  olycksfallsförsäkring  som  omfa�ar  idro�sskador.  Föraren  och/eller  hundens 
 ägare ansvarar för de skador som dessa eller hunden orsakat. 

 14  TÄVLINGSORGANISATIONENS ÖVERVAKNINGSPLIKT 
 Tävlingsarrangören  är  i  samarbete  med  agilitydomaren  skyldig  a�  utreda  händelser  och  incidenter  som  sker 
 under tävlingsevenemanget. 

 Anmärkning 
 Ifall  föraren,  agilitydomaren  eller  tävlingens  funk�onär  verkat  mot  agilitystadgarna  eller  de  direk�v, 
 bestämmelser  och  beslut  som  agilitydomaren  eller  tävlingsarrangören  ge�  kan  agilitydomaren  ge  den  tävlande 
 eller  tävlingens  funk�onär  en  anmärkning  om  saken.  Agilitydomaren  eller  ansvariga  provfunk�onären  skall  åt 
 FIAGI sammanställa en utredning  om  anmärkningen och  händelserna som orsakat denna  . 

 Uteslutande av förare  från tävlingen eller tävlingsevenemanget 
 Agilitydomaren  har  rä�  a�  utesluta  e�  ekipage  från  tävlingen  eller  tävlingsevenemanget  ifall  förarens 
 uppträdande  har  varit  mycket  klandervärt  och  en  anmärkning  inte  kan  ses  som  en  �llräcklig  åtgärd. 
 Agilitydomaren  skall  utesluta  e�  ekipage  från  tävlingen  eller  tävlingsevenemanget  ifall  föraren  under  tävlingen 
 eller tävlingsevenemanget gör sig skyldig �ll a� tukta sin hund eller �ll annan olämplig behandling av hunden. 

 Resultat  som  det  från  tävlingen  eller  tävlingsevenemanget  uteslutna  ekipaget  uppnå�  i  tävlingen  eller  hela 
 tävlingsevenemanget  tas  bort  från  tävlingsprotokollet  och  förare  eller  hund  kan  inte  delta  i  ifrågavarande 
 tävling  eller  tävlingsevenemang.  En  utredning  över  uteslutandet  från  tävlingen  eller  tävlingsevenemanget  samt 
 orsaken  �ll  de�a  skall  göras  �ll  FIAGI.  Vid  grava  fall  gör  FIAGI  en  anmälan  �ll  Kennelklubben  för  vidare  åtgärder. 
 Ifall ärendet gäller en agilitydomare skall de�a framställas �ll Kennelklubben för behandling. 

 Uteslutande av hunden  från tävlingen eller tävlingsevenemanget 
 Agilitydomaren  har  rä�  a�  utesluta  e�  ekipage  från  tävlingen  eller  tävlingsevenemanget  eller  alla 
 tävlingsevenemang  för  tre  månader  framåt  ifall  hunden  under  tävlingens  eller  tävlingsevenemangets  gång 
 uppträder aggressivt mot människa eller hund. 

 15  MENINGSSKILJAKTIGHETER, BESVÄR OCH RÄTTELSEYRKANDEN 
 Vid övriga ärenden som berör meningsskiljak�gheter, besvär och rä�elseyrkanden följer man Kennelklubbens 
 för �llfället gällande allmänna regel. 
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 16  TÄVLINGSVERKSAMHETENS SPECIALTILLSTÅND 
 I  enlighet  med  direk�vet  som  berör  special�llstånd  (Bilaga  D  Special�llstånd)  kan  en  förare  beviljas 
 special�llstånd  i  vilket  definieras  �ll  vilka  delar  man  gällande  föraren  kan  avvika  från  tävlingsverksamhetens 
 vedertagna �llvägagångssä�. Special�llståndet skall på tävlingsarrangörens begäran uppvisas skri�ligt. 

 17  ÄNDRINGAR I TÄVLINGSREGELN 
 Ändringar  i  tävlingsregeln  fastställs  av  Kennelklubbens  fullmäk�ge  på  förslag  av  FIAGI´s  ordinarie  eller 
 extraordinarie möte. 

 Ändringar i direk�ven som hör �ll tävlingsregeln godkänns av Kennelklubben på förslag från FIAGI´s styrelse. 

 Ändringar i grenförbundets egna verksamhetsdirek�v för grenen godkänns av FIAGIs styrelse. 

 18  TVINGANDE SKÄL 
 Kennelklubbens  styrelse  kan  av  tvingande  skäl  begränsa  deltagandet  i  prov  och  tävlingar  eller  ge  andra 
 specialbestämmelser  gällande  verkställandet  av  dessa  samt  godkänna  andra  avvikande  åtgärder  gällande  den 
 här regeln. 
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