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 1 LÄHTÖKOHDAT 
 Suomen  Kennellii�o  ja  Suomen  Agilitylii�o  pyrkivät  edistämään  Federa�on  Cynologique  Interna�onalen  (FCI) 
 määri�elemiä  agilityn  tavoi�eita  ja  sääntöjä.  FCI:n  agilitysäännöistä  voidaan  poiketa  ja  niitä  voidaan  täydentää 
 kansallisen agilitysäännöstön määräyksin. 

 2 TOIMIJAKENTTÄ 
 Federa�on  Cynologique  Interna�onale  (FCI)  on  kansainvälinen  kenneljärjestö,  joka  vahvistaa  kansainväliset 
 agilitysäännöt ja tulkintaohjeet sekä myöntää agilityn FCI:n arvokilpailut ja kansainväliset kilpailut. 

 Pohjoismainen Kennelunioni  (PKU) on pohjoismaisten  kenneljärjestöjen yhteistyöelin, joka vahvistaa 
 Pohjoismaiden mestaruuskilpailun säännöt sekä koordinoi mestaruuskilpailun järjestämistä. 

 Suomen  Agilitylii�o  ry  (SAGI)  on  agilityn  lajilii�o,  joka  vastaa  kansallisen  kilpailutoiminnan  järjestämisestä 
 Suomessa. 

 Suomen Kennellii�o – Finska Kennelklubben ry  (Kennellii�o)  on FCI:n alainen kansallinen kenneljärjestö, 
 joka  toimii  suomalaisten  koiraharrastusyhdistysten  keskusjärjestönä.  Kennellii�o  edistää  puhdasrotuisten, 
 rekisteröityjen  koirien  kasva�amista  ja  käy�öä  sekä  edistää  koirien  hyvinvoin�a.  Kennellii�o  vahvistaa 
 kansallisen kilpailusäännön, laji- ja arvosteluohjeen ja Kennelliiton yleiset säännöt, ohjeet ja määräykset 
 sekä vastaa koirien dopingvalvonnasta Suomessa. 

 Suomen Olympiakomitea  (Olympiakomitea) on suomalaisen  urheilun keskusjärjestö, jonka jäsen SAGI on. 
 SAGIn on kaikessa toiminnassa huomioitava myös Olympiakomitean Reilun Pelin säännöt. 

 3 AGILITYSÄÄNNÖSTÖN RAKENNE 
 Agilitysäännöstön  tarkoituksena  on  luoda  koirakoille  tasapuoliset  ja  turvalliset  kilpailuolosuhteet  sekä  taata 
 kilpailusuoritusten  yhdenmukaiset  arvosteluperusteet.  Kansallinen  agilitysäännöstö  koostuu  seuraavista 
 dokumenteista 

 ●  (A) kilpailusäännöstä, hyväksyy Kennelliiton valtuusto. 
 ●  (B) laji- ja arvosteluohjeesta, hyväksyy Kennelliiton hallitus. 
 ●  (C) Kennelliiton yleisistä säännöistä, ohjeista ja määräyksistä sekä 
 ●  (D) lajiin lii�yvistä toimintaohjeista, hyväksyy SAGI:n hallitus. 

 Urheilun ee�sten normien osalta noudatetaan Suomen Urheilun Ee�sen Keskuksen (SUEK) määri�elemiä 
 säännöstöjä (An�doping-, tulosmanipulaa�o ja katsomoväkivalta), joissa huomioidaan myös Suomen urheilun 
 ee�stä toimintaa koskevat val�osopimukset. 

 4 SOVELTAMISALA 
 Agilitysäännöstöä  noudatetaan  virallisissa  kansallisissa  agilitykilpailuissa.  Kansallista  agilitysäännöstöä 
 täydentää  soveltuvin  osin  kulloinkin  voimassa  olevat  FCI:n  agilitysäännöt  ja  tulkintaohjeet  (Judging  Guidelines 
 ja Obstacle Guidelines). 
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 Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan  kulloinkin voimassa  olevia FCI:n agilitysääntöjä ja tulkintaohjeita 
 (  Judging Guidelines ja Obstacles Guidelines)  sekä  niitä täydentäviä kansallisen agilitysäännöstön säännöksiä. 

 5 AGILITYKILPAILUN TARKOITUS 
 Agility  on  liikunnallinen  ja  urheilullinen  kilpailulaji,  jossa  ohjaajan  ja  koiran  muodostaman  koirakon 
 tarkoituksena  on  suori�aa  kilpailurata  mahdollisimman  hyvällä  tuloksella.  Agility  edelly�ää  koirakolta  taitoa, 
 nopeu�a  ja  hyvää  yhteistoimintaa.  Parhaimmillaan  kilpailusuoritus  on  ohjaajan  ja  koiran  saumatonta 
 yhteistyötä. Eri lajimuotojen tarkoituksena on selvi�ää keskenään kilpailevien koirakoiden välinen paremmuus. 

 Kilpailulla  tarkoitetaan  laji-  ja  arvosteluohjeessa  (B)  tarkoitetussa  lajimuodossa  järjeste�ävää  kilpailua.  Kilpailu 
 voi  olla  luonteeltaan  kansallinen  kilpailu,  kansainvälinen  kilpailu  tai  arvokilpailu.  Kilpailu  alkaa  puoli  tun�a 
 ennen sen ilmoite�ua alkamisaikaa ja pää�yy, kun kilpailun tulosten julkaisusta on kulunut yksi (1) tun�. 

 6 AGILITYTUOMARI JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ 
 Kilpailulle  tulee  nimetä  vastaava  agilitytuomari  sekä  tarvi�aessa  tämän  varahenkilö.  Agilitytuomarin  tehtävänä 
 on  valvoa,  e�ä  kilpailussa  noudatetaan  agilitysäännöstöä,  sekä  vastata  kilpailusuoritusten  sääntöjen 
 mukaisesta,  tasapuolisesta  ja  oikeudenmukaisesta  arvostelusta.  Agilitytuomarilla  on  oikeus  puu�ua  ohjaajien  ja 
 kilpailun  toimihenkilöiden  sopima�omaan  käy�äytymiseen  kilpailutapahtuman  aikana  (kurinpidolliset  asiat). 
 Lisäksi  agilitytuomari  ratkaisee  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman  aikana  syntyneet  erimielisyydet  (valitusasiat) 
 toimivaltansa  rajoissa.  Tarkempia  ohjeita  agilitytuomarin  tehtävästä  on  anne�u  lii�eessä  D  (Agilitytuomarin 
 toimintaohje). 

 Agilitytuomarin  tulee  olla  FCI:n  tunnustaman  kansallisen  kenneljärjestön  hyväksymä  kyseisen  lajimuodon 
 tuomari  sekä  FCI:n  tunnustaman  kansallisen  kenneljärjestön  jäsen.  Suomalaisen  agilitytuomarin  tulee  olla 
 Kennelliiton  pätevöimä,  kyseisen  lajin  arvosteluoikeudet  voimassa  sekä  Kennelliiton  ja  SAGIn  jäsenseuran  jäsen, 
 ja hänellä tulee olla SAGIn myöntämä lisenssi. 

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

 Kennellii�o,  SAGI  tai  kilpailun  järjestäjä  tarkistaa  ulkomaisen  agilitytuomarin  arvosteluoikeudet  tuomarin 
 ko�maan  kenneljärjestöltä.  Kilpailunjärjestäjän  tulee  toimi�aa  arvosteluoikeuden  vahvistus  SAGIlle.  Mikäli 
 ulkomaisella  tuomarilla  ei  ole  FCI-arvosteluoikeuksia,  niin  kilpailutapahtumaan  tulee  olla  nime�ynä  lisäksi 
 FCI-arvosteluoikeudet omaava ylituomari. 

 O�aessaan  vastaan  kilpailun  tuomarin  tehtävän  agilitytuomari  sitoutuu  nouda�amaan  agilitysäännöstöä  sekä 
 voimassa olevia ohjeita. 

 Agilitytuomari  voi  käy�ää  mahdollisuuksien  mukaan  apunaan  avustavaa  agilitytuomaria  tai  hyväksy�yjä 
 teknisiä apuvälineitä arvostelua helpo�amaan. 

 7 JÄÄVIYDET 
 Noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä. (Liite C). 
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 8 KILPAILUN SIIRTO TAI PERUUTUS 
 Kilpailu  siirretään  tai  peruutetaan  kulloinkin  voimassa  olevan  Kennelliiton  kokeiden  ja  kilpailujen  ajankohdan 
 siirtoa koskevan ohjeen mukaises� (Liite C). 

 Kilpailu  tulee  siirtää  tai  peruu�aa,  mikäli  kilpailua  ei  kilpailupaikkaan,  alustaan,  esteisiin  tai  sää�laan  lii�yvissä 
 poikkeuksellisissa olosuhteissa taikka muista vastaavista ääriolosuhteista johtuen voida viedä läpi turvallises�. 

 Kilpailunjärjestäjä  voi  peruu�aa  kilpailun,  mikäli  kilpailutapahtumaan  on  päiväkohtaises�  yhteensä 
 ilmoi�autunut  vähemmän  kuin  50  koirakkoa.  Kilpailutapahtuma  koostuu  kaikista  yhden  tai  useamman  päivän 
 aikana yhtenäisenä tapahtumana järjeste�ävistä kilpailuista. 

 9 KILPAILUKELPOISUUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 Kilpailukelpoisuudella  tarkoitetaan  sitä,  e�ä  ohjaaja  ja  koira  täy�ävät  kilpailuun  osallistumiselle  asetetut 
 edellytykset.  Ohjaaja  vastaa  omasta  ja  koiransa  kilpailukelpoisuudesta.  Alle  18-vuo�aan  henkilön  osalta 
 ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ohjaajan huoltaja. 

 Kilpailunjärjestäjä  vastaa  ohjaajan  ja  koiran  kilpailukelpoisuuden  tarkastamisesta.  Vastaavan  koetoimitsijan, 
 joka  on  kilpailusta  vastaava  ko.  lajimuodon  virallinen  koetoimitsija,  on  evä�ävä  koirakon  osallistuminen 
 kilpailuun  tai  kilpailutapahtumaan,  mikäli  se  ei  täytä  kilpailukelpoisuuden  edellytyksiä.  Ilman 
 kilpailukelpoisuu�a kilpailleen koirakon tulokset on mitätöitävä. 

 Ohjaajan kilpailukelpoisuus 
 Kilpailuun  osallistuvan  ohjaajan  on  täyte�ävä  Laji-  ja  arvosteluohjeessa  (B)  kyseiselle  lajimuodolle  asetetut 
 vaa�mukset. 

 Koiran kilpailukelpoisuus 
 Kilpailuun  osallistuvan  koiran  on  täyte�ävä  Laji-  ja  arvosteluohjeessa  (B)  kyseiselle  lajimuodolle  asetetut 
 vaa�mukset. 

 Yleiset koiran kilpailukelpoisuuden rajoitukset 
 Kilpailuun ei saa osallistua 

 ●  sairas koira 
 ●  koira, joka ei ole kilpailun edelly�ämässä fyysisessä kunnossa 
 ●  kantava  nar�u  30  vuorokau�a  ennen  arvioitua  penikoimista  (arvioitu  aika  =  63  vrk  ensimmäisestä 

 astutuksesta) ja alle 75 vrk penikoimisen jälkeen 
 ●  koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia an�doping- määräyksiä (Liite C), 
 ●  koira,  jolle  on  anne�u  Eläinkilpailujen  An�dopingtoimikunnan  tai  Kennelliiton  toimesta  jokin 

 kilpailuoikeu�a rajoi�ava seuraamus, 
 ●  vihaises� käy�äytyvä koira, tai 
 ●  koira,  jolle  on  maa-  ja  metsätalousministeriön  asetuksen  (1070/2000)  vastaises�  suorite�u  eläimen 

 ulkonäön muu�amiseksi leikkaus (Liite C). 
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 10 OHJAAJAN VELVOLLISUUDET 
 Kun  koirakko  ilmoitetaan  kilpailuun,  koiran  ohjaaja  sitoutuu  nouda�amaan  agilitysäännöstöä,  Reilun  Pelin 
 periaa�eita  ja  lisenssiehtoja  sekä  agilitytuomarin  ja  kilpailunjärjestäjän  antamia  ohjeita,  määräyksiä  ja 
 päätöksiä.  Ohjaajan  tulee  pidä�äytyä  epäurheilijamaisesta  käytöksestä  sekä  käy�äytyä  muutoinkin  tavalla,  joka 
 on  kunniaksi  agilityurheilulle  ja  joka  koho�aa  sen  maine�a.  Ohjaajan  on  käsiteltävä  ja  koulute�ava  koiraa 
 eläinsuojelusäädösten  ja  hyvän  koiranpitotavan  mukaises�  sekä  huolehdi�ava  koiran  kokonaisvaltaisesta 
 hyvinvoinnista. 

 11 KILPAILUSUORITUS 
 Koirakon  kilpailusuoritus  alkaa,  kun  ajano�o  käynnistyy  ja  pää�yy,  kun  ajano�o  pysähtyy  tai  koirakon  suoritus 
 hylätään tai keskeytetään. 

 Kilpailukehä,  kilpailurata  ja  käytössä  olevat  esteet  sekä  muut  kilpailuradan  suunni�eluun  vaiku�avat  seikat 
 määritellään  kunkin  lajimuodon  osalta  tarkemmin  näihin  sääntöihin  lii�yvässä  laji-  ja  arvosteluohjeessa  (Liite 
 B). 

 Kilpailusuorituksen arvostelu 
 Arvostelu  tarkoi�aa  koirakon  suorituksen  ja  kaikkien  siihen  lii�yvien  tapahtumien  arvioin�a  siitä  hetkestä,  kun 
 koirakko  saapuu  lähtöalueelle  siihen  as�,  kun  koirakko  poistuu  maalialueelta.  Kunkin  lajimuodon  kilpailuissa 
 noudate�avat  arvosteluperiaa�eet,  esteiden  suoritustavat  sekä  suoritusvirheet  määritetään  laji-  ja 
 arvosteluohjeessa (Liite B). 

 Arvostelu  pitää  sisällään  myös  koiran  mi�aamisen,  koiran  käsiteltävyyden  arvioinnin  ja  tunnistusmerkinnän 
 varmistamisen  silloin,  kun  se  tapahtuu  kilpailukirjan  varmistamisen  yhteydessä  tai  kun  tehdään  muuta 
 sääntöjen määri�ämää tarkistusmi�austa. 

 Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi vali�aa. 

 12 STARTTIMAKSUN TILITTÄMINEN 
 Kilpailunjärjestäjän  on  määräpäivään  mennessä  makse�ava  SAGIlle  kilpailujen  star�määrien  mukaan 
 määräytyvä  star�maksu.  Star�maksun  laskentaperusteet  määritetään  agilitykilpailujen  järjestämisohjeessa 
 (Liite  D  Agilitykilpailujen  järjestämisohje).  SAGIlla  on  oikeus  periä  kilpailunjärjestäjältä  maksun  viivästymisestä 
 tai perinnästä aiheutuvat kulut. 

 13 VASTUU VAHINGOISTA 
 SAGI ja Kennellii�o eivät vastaa agilitysäännöstön soveltamisesta aiheutuvista vahingoista. 

 Kilpailunjärjestäjän  on  vakuu�amalla  varaudu�ava  kilpailujen  järjestämisestä  mahdollises�  aiheutuvien 
 vahinkojen  varalta.  Kilpailunjärjestäjällä  on  oltava  ryhmätapaturmavakuutus  kilpailun  toimihenkilöille  sekä 
 vastuuvakuutus,  joka  ka�aa  kilpailun  järjestämisestä  johtuvat  yleisöä,  toimihenkilöä  tai  ulkopuolista 
 kohdanneet henkilö- ja esinevahingot. 

 Ohjaajalla tulee olla voimassa oleva urheiluvammat ka�ava tapaturmavakuutus. Ohjaaja ja/tai koiran omistaja 
 vastaavat aiheu�amastaan tai koiransa aiheu�amasta vahingosta. 
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 14 KILPAILUORGANISAATION VALVONTAVELVOLLISUUS 
 Kilpailunjärjestäjä  on  yhteistyössä  agilitytuomarin  kanssa  velvollinen  selvi�ämään  kilpailutapahtuman  aikana 
 sa�uvat tapahtumat ja välikohtaukset. 

 Huomautus 
 Ohjaajan,  agilitytuomarin  tai  kilpailun  toimihenkilön  toimiessa  agilitysäännöstön  tai  agilitytuomarin  tai 
 kilpailunjärjestäjän  antamien  ohjeiden,  määräyksien  ja  päätöksien  vastaises�,  agilitytuomari  voi  antaa 
 kilpailijalle  tai  kilpailun  toimihenkilölle  asiasta  huomautuksen.  Agilitytuomarin  tai  vastaavan  koetoimitsijan  on 
 laadi�ava huomautuksesta ja siihen johtaneista tapahtumista selvitys SAGIlle. 

 Ohjaajan sulkeminen kilpailusta tai kilpailutapahtumasta 
 Agilitytuomarilla  on  oikeus  sulkea  koirakko  pois  kilpailusta  tai  kilpailutapahtumasta,  mikäli  ohjaajan 
 käy�äytyminen  on  ollut  eri�äin  moi��avaa,  eikä  huomautusta  voida  pitää  rii�ävänä  toimenpiteenä. 
 Agilitytuomarin  on  sulje�ava  koirakko  pois  kilpailusta  tai  kilpailutapahtumasta,  mikäli  ohjaaja  kilpailun  tai 
 kilpailutapahtuman aikana syyllistyy koiran kuri�amiseen tai muuhun koiran sopima�omaan kohteluun. 

 Kilpailusta  tai  kilpailutapahtumasta  pois  suljetun  koirakon  kilpailun  tai  kaikki  kilpailutapahtuman  aikana 
 saavu�amat  tulokset  poistetaan  kilpailupöytäkirjasta  eikä  ohjaaja  tai  koira  voi  osallistua  kyseiseen  kilpailuun  tai 
 kilpailutapahtumaan.  Kilpailusta  tai  kilpailutapahtumasta  sulkemisesta  ja  sen  syystä  on  tehtävä  selvitys  SAGIlle. 
 Vakavista  tapauksista  SAGI  tekee  ilmoituksen  Kennelliitolle  toimenpiteitä  varten.  Agilitytuomarin  ollessa 
 kysymyksessä on asia esite�ävä Kennelliiton käsiteltäväksi. 

 Koiran sulkeminen kilpailusta tai kilpailutapahtumasta 
 Agilitytuomarilla  on  oikeus  sulkea  koirakko  pois  kilpailusta  tai  kilpailutapahtumasta  tai  kaikista 
 kilpailutapahtumista  kolmen  kuukauden  ajaksi,  mikäli  koira  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman  aikana  käy�äytyy 
 aggressiivises� ihmistä tai koiraa kohtaan. 

 Koiran  vihaisesta  käy�äytymisestä  tehdään  ilmoitus  SAGIlle  ja  Kennelliitolle  nouda�aen  kulloinkin  voimassa 
 olevaa  Kennelliiton  ohje�a  koiran  käy�äytymisestä  kokeissa  tehtävistä  ilmoituksista,  niiden  käsi�elystä  ja 
 seuraamuksista 
 (Liite C). 

 15 ERIMIELISYYDET, VALITUKSET JA OIKAISUVAATIMUKSET 
 Muita  erimielisyyksiä,  valituksia  ja  oikaisuvaa�muksia  koskevissa  asioissa  noudatetaan  kulloinkin  voimassa 
 olevaa Kennelliiton yleistä sääntöä. 

 16 KILPAILUTOIMINNAN ERITYISLUPA 
 Erityislupia  koskevan  ohjeen  (Liite  D  Erityisluvat)  mukaises�  kilpailijalle  voidaan  myöntää  erityislupa,  jossa 
 määritetään  miltä  osin  kilpailutoiminnan  vakiintuneista  toimintatavoista  voidaan  ohjaajan  kohdalla  poiketa. 
 Erityislupa on kilpailunjärjestäjän pyynnöstä esite�ävä kirjallisena. 

 17 MUUTOKSET KILPAILUSÄÄNTÖÖN 
 Muutokset  kilpailusääntöön  vahvistaa  Kennelliiton  valtuusto  SAGIn  varsinaisen  tai  ylimääräisen  kokouksen 
 esityksestä. 
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 Muutokset kilpailusääntöön lii�yviin lajiohjeisiin hyväksyy Kennellii�o SAGIn hallituksen esityksestä. 

 Muutokset lajiliiton omiin lajin toimintaohjeisiin hyväksyy SAGIn hallitus. 

 18 PAKOTTAVAT SYYT 
 Kennelliiton hallitus voi pako�avista syistä rajoi�aa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa muita 
 niiden toimeenpanoa koskevia erityismääräyksiä sekä hyväksyä muita poikkeustoimia tämän säännön osalta. 

 SIVU  7  /  7 


