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1 UTGÅNGSPUNKTER
Finska Kennelklubben och Finska Agilityförbundet strävar efter att utveckla de målsättningar och regler för
agilitysporten som Federation Cynologique Internationale (FCI) fastställt. Man kan avvika från och komplettera
FCI´s agilityregler med bestämmelser från de nationella agilitystadgarna.

2 VERKSAMHETSFÄLT
Federation Cynologique Internationale (FCI) är en internationell kennelorganisation som fastslår de internationella
agilityreglerna och dess tolkningsdirektiv samt beviljar FCI:s värdetävlingar och internationella tävlingar.
Nordiska Kennelunionen (NKU) är de nordiska kennelorganisationernas samarbetsorgan som bestyrker reglerna för
Nordiska mästerskapstävlingen samt koordinerar arrangerandet av mästerskapstävlingen.
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.f. (Kenneklubben) är en nationell kennelorganisation som underlyder
FCI och verkar som centralorganisation för de finska hundsportföreningarna. Kennelklubben befrämjar uppfödning och
användning av renrasiga, registrerade hundar samt befrämjar hundarnas välbefinnande. Kennelklubben fastställer den
nationella tävlingsregeln, gren- och bedömningsdirektivet samt Kennelklubbens allmänna regler, direktiv och
bestämmelser samt ansvarar för dopingkontrollen av hundar i Finland.
Suomen Agilityliitto - Finska Agilityförbundet r.f. (FIAGI) är agilityns grenförbund som ansvarar för ordnandet av den
nationella tävlingsverksamheten i Finland.
Finlands Olympiska Kommitté (Olympiska Kommittén) som FIAGI år medlem i är centralorganisation för den finska
idrotten. FIAGI bör i all verksamhet också ta i beaktande Olympiska Kommitténs regler för Rent Spel.

3 AGILITYSTADGARNAS UPPBYGGNAD
De nationella agilitystadgarna består av (A) tävlingsregeln godkänns av Kennelklubbens fullmäktige.
(B) gren- och bedömningsdirektivet godkänns av Kennelkubbens styrelse. (C) Kennelklubbens allmänna regler,
direktiv och bestämmelser samt (D), de av FIAGIs styrelse godkända verksamhetsdirektiv som hör till grenen.
Avsikten med agilitystadgarna är att skapa rättvisa och trygga tävlingsförhållanden för de tävlande samt garantera
enhetliga bedömningsgrunder för tävlingsprestationerna.
Vad gäller de etiska normerna följer man de regler (Antidoping, resultatmanipulation och läktarvåld) som Finlands
centrum för etik inom idrotten (FCEI) definierat där också statens överenskommelser som berör
den finska idrottens etiska verksamhet beaktas.

2 (17)

Finska Agilityförbundet / förbundets möte
Finska Kennelklubben / fullmäktige

A_Tävlingsregel

23.04.2017
26.11.2017

4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Agilitystadgarna tillämpas i officiella nationella agilitytävlingar. Ifall en sak inte är reglerad i de nationella
agilitystadgarna tillämpas FCI´s gällande agilityregler.
I internationella tävlingar tillämpas FCI´s gällande agilityregler och tolkningsdirektiv (Judging Guidelines
och Obstacles Guidelines) samt de föreskrifter i de nationella agilitystadgarna som kompletterar dessa.

5 AVSIKTEN MED AGILITYTÄVLINGAR
Agility är en motionsmässig och sportig tävlingsgren där det krävs skicklighet, snabbhet och bra samarbete
av ekipagen. Avsikten är att ekipaget utför tävlingsbanan felfritt, på så snabb tid som möjligt.
Tävlingsprestationen är som bäst när den består av ett helgjutet samarbete mellan förare och hund.
Avsikten med en agilitytävling är att rangordna de inbördes tävlande ekipagen.

6 DEFINITIONER
Agilitydomare. Med en agilitydomare avses en agilitytävlings domare som godkänts av en nationell
kennelorganisation som accepterats av FCI.
Värdetävling. Med värdetävling avses en FM-tävling i agility som beviljats av Kenneklubben på förslag från FIAGI,
FCI värdetävlingar och internationella tävlingar samt NKUs mästerskapstävling. Med värdetävlingar avses också
samtliga övriga tävlingar på FM-nivå som FIAGI beviljat samt alla uttagningstävlingar till lands- och representationslag.
I värdetävlingar kan tävlingsresultatet bestå av flera tävlingsprestationer av samma ekipage.
Bedömning. Bedömning betyder utvärdering av ekipagets prestation och alla händelser som hör till
denna från den stund hunden anländer till startområdet till det hunden avlägsnar sig från målområdet.
Till bedömning hör också mätning av hunden, uppskattning av hundens hanterbarhet och styrkandet av
identifikationsmärkningen när det görs i samband med styrkandet av tävlingsboken eller när man gör
annan kontrollmätning som bestäms av reglerna.
Internationell tävling. Med en internationell tävling avses en av FCI beviljad internationell tävling
där CACIAG delas ut.
Nationell tävling. Med en nationell tävling avses en i Finland arrangerad tävling som beviljats av FIAGI.
Tävling. Med tävling avses en storleksklass som arrangeras i en nivå- eller lagklass eller i en annan tävlingsklass
överensstämmande med tävlingsdirektivet. Tävlingen börjar en halvtimme före den meddelade begynnelsetiden
och slutar en timme efter att resultaten från tävlingen publicerats.
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Tävlingsform. Med tävlingsform avses en agilitytävling som bestämts i tävlingsregeln samt andra tävlingsformer
som bestämts i FIAGIs tävlingsdirektiv.
Tävlingsevenemang. Med tävlingsevenemang avses ett sammanhängande agilityevenemang som sträcker sig över en
eller flera dagar och under vilken tid det anordnas flera tävlingar. Ett tävlingsevenemang kan innefatta tävlingar
anordnade av olika tävlingsarrangörer. Tävlingsevenemanget startar då man börjar ta emot anmälningar på
tävlingsplatsen eller senast en halvtimme före den begynnelsetid som meddelats då första tävlingen skall börja.
Tävlingsevenemanget slutar en timme efter att resultaten från sista tävlingen publicerats.
Ekipage. Med ekipage avses det par, bestående av förare och hund som deltar i tävlingen.
Storleksklass. Med storleksklass avses nationell småmini-, mini-, medi-, småmaxi- och maxiklass eller internationell
mini-, medi- eller maxiklass som bestäms utgående från hundens mankhöjd. Eventuella avvikelser från
storleksklasserna i övriga tävlingsformer nämns i direktiven för ifrågavarande tävlingsform (Bilaga D Olika
tävlingsformers arrangörsdirektiv).
Distriktsmästerskap. Med distriktsmästerskap avses mästerskapstävling som årligen ordnas på området
för varje Kenneldistrikt.
Certifikat. Med certifikat avses agility- eller hoppcertifikat som delas ut i en agilitytävling.
Nivåklass. Med nivåklass avses den nivåklass som bestäms utgående från de resultat hundens uppnått i varje
tävlingsform. I agilitytävlingen är nivåklasserna klass 1, 2 och 3. I övriga tävlingsformer kan nivåklasserna namnges
på annat sätt.
Ansvarig provfunktionär. En ansvarig provfunktionär är en behörig agilityprovfunktionär som ansvarar för tävlingen.
Övervakarna. Med övervakare avses en person som tillsatts av FIAGI, Kennelklubben, tävlingens överdomare,
FCI:s eller Finlands Antidopingkommitté vars uppgift är att säkerställa tävlingens regelmässighet och att givna direktiv
efterföljs, utföra provtagningar, rapportera samt eventuellt förverkliga de provtagningar som reglerna fastslagit eller
rapportera om händelserna i enlighet med det erhållna uppdraget.

7 BANTYPERNA OCH TÄVLINGSKLASSERNA
Bantyperna
En agilitytävling kan ordnas på en agility- eller hoppbana. I en nationell agilitytävling kan man använda sig av alla
nationella hinder som bestäms om i gren- och bedömningsdirektivet (Bilaga B).
På en agilitybana skall det finnas minst två (2) utförande av kontakthinder och här rekommenderas att man
använder sig av kontakthinder som sinsemellan är olika. På hoppbanan finns inga kontakthinder.
4 (17)

Finska Agilityförbundet / förbundets möte
Finska Kennelklubben / fullmäktige

A_Tävlingsregel

23.04.2017
26.11.2017

Storleksklasserna
Hundarna är indelade i fem storleksklasser:
STORLEKSKLASS

MANKHÖJD

Småmini (XS)

hundar, vars mankhöjd är under 28 cm

Mini (S)

hundar, vars mankhöjd är under 35 cm

Medi (M)

hundar, vars mankhöjd är minst 35 cm men under 43 cm

Småmaxi (SL)

Hundar, vars mankhöjd är minst 43 cm men under 50 cm

Maxi (L)

hundar, vars mankhöjd är minst 43 cm

Föraren/ägaren som har en hund som är av storleken småmini (xS) eller småmaxi (sL) kan i varje enskilt
tävlingsevenemang bestämma i vilken mini- eller maxistorleksklass hunden tävlar i. Hunden kan under
tävlingsevenemanget tävla i endast en storleksklass.
Agilitydomaren bestämmer hundens storleksklass och hunden skall då vara hanterbar och mätbar utgående från regler
och direktiv. Hundens storleksklass antecknas i tävlingsboken. Hundens storleksklass bestäms utgående från Bilaga D
(Verksamhetsdirektiv för bestämmande av storleksklassen).
Nivåklasserna
Agilitytävlingar ordnas i tre nivåklasser (klass 1, klass 2 och klass 3). Skillnaden mellan de olika nivåklasserna är
svårigheten på banan samt hastigheten på hunden. När man bestämmer idealtiden använder man sig av banans längd
samt den hastighet på hunden som agilitydomaren bestämt. I övriga tävlingsformer bestäms skillnaderna och reglerna
för klassbyte mellan nivåklasserna i Bilaga D (Olika tävlingsklassernas arrangörsdirektiv).
Efter att hunden har fått minsta antalet resultat för klassbyte i sin egen nivåklass kan den flytta till nästa nivåklass.
Hunden bör flytta till nästa nivåklass när den fått maximala antalet resultat för klassbyte.
Resultaten för klassbyten bestäms i B delen som hör till de här reglerna.
Hundens ägare kan hos FIAGI anhålla om att flytta ner hunden 1 till 2 nivåklasser under egna klassen. Hunden kan ta
emot nya resultat för klassbyte enligt ett skilt givet direktiv. Noggrannare direktiv om flyttande av hunden till en lägre
nivåklass har getts i grenförbundets direktiv (Bilaga D Regler för byte av nivåklass).
Ett utländskt ekipage tävlar i den nivåklass som motsvarar nivåklassen i hundens hemland och flyttar till
nästa nivåklass enligt egna landets regler för klassbyte.
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Lagklass
Ett lag som tävlar i en lagklass består av två eller flera ekipage som hör till samma eller olika storleksklasser samt
eventuella till laget utnämnda reservekipage. Lagtävlingen kan hållas på en agility- eller hoppbana.
Lagets resultat fås genom att räkna ihop resultaten för lagets ekipage och eventuellt lämnas resultaten för ett eller
flera ekipage obeaktade enligt vad som bestäms i arrangörsdirektivet för lagtävlingen. Noggrannare direktiv angående
lagtävlingen finns i en separat bilaga (Bilaga D Lagtävlingens arrangörsdirektiv).
Laget skall ha en skilt utnämnd lagledare. Lagledaren och förarna som hör till laget bör vara medlemmar
i föreningen som laget representerar. I tävlingen eller tävlingsevenemanget kan hunden tävla i endast ett lag.
Föraren kan höra till ett eller flera lag i enlighet med lagtävlingens arrangörsdirektiv (Bilaga D Lagtävlingens
arrangörsdirektiv).
Samma reservekipage kan anmälas som reserv till flera lag.

8 AGILITYDOMAREN OCH HANS SUPPLEANT
Till tävlingen skall man utnämna en ansvarig agilitydomare samt vid behov en suppleant för denna. Agilitydomarens
uppgift är att övervaka att agilitystadgarna följs i tävlingen samt ansvara för ett regelmässigt, objektivt och rättvist
bedömande av tävlingsprestationerna. Agilitydomaren har rätt att ingripa mot ett olämpligt uppträdande hos förarna
och tävlingens funktionärer under tävlingsevenemangets gång (disciplinära ärenden). Dessutom löser agilitydomaren
inom ramen för sina befogenheter meningsskiljaktigheter som uppstår under tävlingens eller tävlingsevenemangets
gång (besvärsärenden). Exaktare direktiv om agilitydomarens uppgifter har getts i bilaga D (Agilitydomarens
verksamhets direktiv).
Agilitydomaren skall vara en agilitydomare godkänd av en nationell kennelorganisation som godkänts av FCI samt
vara medlem i en nationell kennelorganisation som godkänts av FCI. En finländsk agilitydomare skall vara medlem
i Kennelklubben och i en av FIAGI´s medlemsföreningar och domaren skall ha en licens som beviljats av FIAGI.
Till en internationell tävling och värdetävling skall man utse en ledande överdomare för tävlingen. En agilitydomare
i en internationell tävling skall inneha rätten att verka som domare i internationell tävling godkänd av FCI.
Kennelklubben, FIAGI eller tävlingens arrangör kontrollerar hos kennelorganisationen i agilitydomarens hemland
domarens behörighet att döma. Tävlingsarrangören skall sända bekräftelsen på rätten att döma till FIAGI. Ifall den
utländska domaren inte har FCI-behörighet att döma skall det till tävlingsevenemanget dessutom utnämnas en
överdomare som innehar FCI-behörighet att döma.
När en agilitydomare tar emot ett domaruppdrag i en tävling förbinder sig denna att följa agilitystadgarna.
Agilitydomarens jäv bestäms av Kennelklubbens gällande allmänna regel om jäv (Bilaga C).
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9 FLYTTANDE ELLER INHIBERANDE AV EN TÄVLING
Tävlingen flyttas eller inhiberas i enlighet med Kennelklubbens gällande direktiv angående flyttande av tidpunkten
för prov och tävlingar (Bilaga C).
Tävlingsarrangören kan inhibera tävlingen ifall det sammanlagt till tävlingsevenemanget har anmälts mindre
än 50 ekipage. Tävlingen bör flyttas eller inhiberas ifall den på grund av exceptionella omständigheter vad gäller
tävlingsplatsen, underlaget, väderleken eller andra motsvarande extrema förhållanden inte kan genomföras
på ett säkert sätt.

10 INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
En internationell tävling hålls i den högsta nivåklassen på en agilitybana.
Agilitydomaren i en internationell tävling skall ha behörighet att verka som domare i en internationell tävling
som beviljats av FCI.
I en internationell tävling följer man FCI´s gällande agilityregler och tolkningsdirektiv (Judging Guidelines
och Obstacle Guideslines). Ifall den finskspråkiga (finsk- eller svenskspråkiga) versionen av FCI´s agilityregler
står i strid med FCI´s engelskspråkiga agilityregler tillämpas FCI´s engelskspråkiga agilityregler.
Man anhåller om en internationell tävling enligt Kennelklubbens gällande tidsbundna annonsering (Bilaga C).
Dessutom har det getts direktiv angående anhållandet och anordnandet av en internationell tävling i internationella
agilitytävlingarnas arrangörsdirektiv (Bilaga D Arrangörsdirektiv för internationella tävlingar, landslagens
uttagningstävlingar, FIAGs FM- tävlingar och distriktsmästerskapstävlingarna).

11 TÄVLINGSBEHÖRIGHETEN OCH DESS BEGRÄNSANDE
Med tävlingsbehörigheten avses att 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 att förarens och hundens tävlingsbehörighet granskas. Ansvariga provfunktionären
skall vägra ett ekipage att starta i tävlingen eller tävlingsevenemanget ifall ekipaget inte uppfyller kraven för
tävlingsbehörighet. De resultat som ett ekipage utan tävlingsbehörighet har uppnått skall annulleras.
Förarens tävlingsbehörighet
Tävlingsrättighet. En finsk förare skall ha en giltig nationell licens och föraren skall vara medlem
i en av FIAGIs medlemsföreningar.
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En utländsk förare skall vara medlem i en medlemsförening som hör till en nationell kennelorganisation som erkänts
av FCI, ha tävlingsbehörighet i hemlandet samt som bevis för tävlingsbehörigheten ha en tävlingsbok, licens eller
annat motsvarande dokument från nationella tävlingsorganisationen i landet som föraren representerar.
Förarens ålder. Rätten att delta i åldersklasstävlingar inleds i början av det år som föraren uppnår den nedre
åldersgränsen och upphör i slutet av det år som föraren uppnår den övre åldersgränsen.
Begränsningar i förarens tävlingsbehörighet
Föraren har inte tävlingsbehörighet ifall föraren berörs av förbud mot djurhållning eller ifall Kennelkubben eller
FIAGI på ett regelmässigt sätt har utfärdat tävlingsförbud eller verksamhetsförbud inom idrott.
Hundens tävlingsbehörighet
Tävlingsbok. Hunden skall ha en tävlingsbok eller annat motsvarande dokument godkänd av nationella
kennelorganisationen som bestyrkts av en agilitydomare. Noggrannare direktiv angående bestyrkande och ifyllande
av tävlingsboken har getts i grenförbundet verksamhetsdirektiven för grenen (Bilaga D Tävlingsbok).
Registrering. En hund som deltar i en nationell tävling skall vara registrerad i Kennelklubbens rashundsregister,
identifikationsmärkningsregister (FIX) eller ett annat accessoriskt register (Appendix), rashunds- eller
identifikationsmärkningsregister som godkänts av FCI.
En hund som deltar i en FM-tävling skall vara registrerad i Kennelklubbens rashundsregister.
En hund som deltar i en internationell tävling skall vara registrerad i Kennelklubbens rashundsregister eller
ett annat rashundsregister eller accessoriskt register (Appendix) som godkänts av FCI.
Ålder. En hund som deltar i en agilitytävling skall vara minst 18 månader och en dag gammal.
Vaccinationer. Hunden skall vara vaccinerad enligt Kennelklubbens gällande vaccinationsdirektiv (Bilaga C).
Identifikationsmärkning. Hunden skall vara identifikationsmärkt enligt Kennelklubbens gällande
identifikationsmärkningsdirektiv (Bilaga C).
Deltagaravgift. Hundens deltagaravgift skall vara betald före tävlingen.
Krav som hänför sig till enskild tävling. Hunden bör uppfylla de krav som ställs i tävlingsbestämmelserna
(Bilaga D Granskning av tävlingsbehörigheten).
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Begränsningar i hundens tävlingsbehörighet
I tävlingen får inte delta
•
•
•
•
•
•
•

sjuk hund,
hund som inte är i en sådan fysisk kondition som krävs för tävling
dräktig tik 30 dygn före beräknad valpning (beräknad tid = 63 dygn efter första betäckningen) och
mindre än 75 dygn efter valpningen,
hund som inte uppfyller Kennelklubbens gällande antidopningförordningar (Bilaga C),
hund som fått en påföljd av Antidopingkomittén för djurtävlingar eller Kennelkubben som begränsar
dess tävlingsbehörighet
hund som uppför sig aggressivt eller
hund på vilken i strid med jord- och skogsbruksministeriets förordning (1070/2000) har utförts
en operation för att ändra på djurets utseende (Bilaga C).

En löpsk tik får delta i tävlingar i alla nivåklasser. En löpsk tik som deltar i tävlingen skall använda löpskydd
på tävlingsplatsen och på kopplet skall ett rött band bindas som meddelar om löptiden. Löpskyddet tas bort
under tävlingsprestationen.
Begränsningar angående tävlingen
För deltagandet i tävlingen kan begränsningar sättas i enlighet med Kennelklubbens gällande direktiv angående
begränsningar i prov och tävlingar (Bilaga C) samt gren- och bedömningsdirektivet (Bilaga B) samt grenförbundets
direktiv gällande olika tävlingar (Bilaga D Arrangörsdirektiven för internationella tävlingar, representationslagens
uttagningstävlingar, FIAGIs FM-tävlingar och distriktsmästerskapstävlingarna).
Ett ekipage som deltar i en värdetävling skall uppfylla de uttagningskriterier som FIAGI fastställt gällande ifrågavarande
tävling. Den förare som deltar i en FM-tävling och uttagningstävlingar till lands- och representationslag skall vara finsk
medborgare och uppfylla övriga krav i tävlingsbestämmelserna (Bilaga B) samt kraven som ställs i direktiven för
ifrågavarande tävling (Bilaga D Arrangörsdirektiven för internationella tävlingar, representationslagens
uttagningstävlingar, FIAGIs FM-tävlingar och distriktsmästerskapstävlingarna).

12 FÖRARENS SKYLDIGHETER
När ekipaget anmäls till tävlingen förbinder sig föraren att följa agilityreglementena, principerna för Rent Spel
samt de direktiv, bestämmelser och beslut som agilitydomaren och tävlingsarrangören ger.
Hunden kan anmälas till tävling förd av endast en förare och enbart till den nivåklass där den har rätt att delta på
anmälningsdagen. Ifall det tävlas i olika tävlingsformer på samma bana kan hunden anmälas till endast en tävlingsforms
tävling på var och en bana.
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Föraren skall efterfölja allmän laglydighet samt principer för Rent Spel. Föraren skall följa agilityreglementena samt
de direktiv, bestämmelser och beslut som agilitydomaren och tävlingsarrangören ger och agera enligt de licensvillkor
och övriga avtalsvillkor till vilka FIAGI förbundit sig i sin verksamhet. Föraren skall avhålla sig från osportsligt
beteende och också i övrigt bete sig på ett sätt som är hedrande för agilitysporten och som förbättrar 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.

13 TÄVLINGSPRESTATIONEN
Tävlingsringen, tävlingsbanan och hindren definieras närmare i, till dessa regler hörande gren- och bedömningsdirektivet
(Bilaga B). Noggrannare direktiv om planeringen av tävlingsbanan samt bestämmandet av ideal- och maxtiden har getts i
gren- och bedömningsdirektivet (Bilaga B).
Underkännande av rätten att starta
Agilitydomaren kan underkänna ekipagets rätt att starta (HYL), ifall
•
•
•
•
•

hunden uppför sig aggressivt
hunden p.g.a. brister i prestationsförmåga eller p.g.a. dåligt allmänt tillstånd inte är i ett sådant
skick som krävs för tävling,
föraren i tävlingsringen eller i ett skilt utmärkt vänteområde före tävlingsloppet handlar i strid
med de direktiv agilitydomaren eller tävlingsarrangören gett eller
ifall föraren och/eller hunden före utförandet söndrar ett hinder så att det inte längre kan utföras.
föraren dröjer med att påbörja tävlingsprestationen.

Bedömning av tävlingsprestationen
Ekipagets tävlingsprestation startar när tidtagningen startar och slutar när tidtagningen stannar eller ekipagets
prestation diskvalificeras eller avbryts. Ekipagens tävlingsprestationer bedöms enligt enhetliga bedömningsprinciper.
Noggrannare direktiv om tävlingsprestationernas gång och sättet att utföra hindren samt bedömningen har getts
i gren- och bedömningsdirektivet (Bilaga B).
Agilitydomaren kan använda sig av en assisterande agilitydomare eller godkända tekniska hjälpmedel
för att underlätta bedömningen.
Bedömning som utförts enligt reglerna kan inte överklagas.
Resultat
Resultatet bildas av ekipagets sammanlagda antal fel samt bantiden. Bantiden registreras med hundradelssekunders
noggrannhet.
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Fel
Sammanlagda antalet fel betyder summan av antalet banfel och tidsfel.
Banfel

Tidsfel

förarens fel

överskridande av idealtiden

hinderspecifika fel
vägran
övriga banfel

Alla banfel ger fem (5) felpoäng. Tidsfelen bestäms av överskridandet av idealtiden med hundradelssekunders
noggrannhet.
Diskvalificering av tävlingsprestationen
Agilitydomaren skall diskvalificera tävlingsprestationen i följande fall:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ekipaget inleder tävlingsprestationen före startlov,
hunden har halsband under tävlingsprestationen,
föraren håller något i sin hand,
föraren ställer hunden på startområdet efter det att tidtagningen startat, ifall inte domaren bestämt annat,
hunden vägrar tredje gången,
hunden utför hindren i fel ordningsföljd,
hunden rör ett hinder som inte är i tur att utföras,
hunden påbörjar utförandet av ett hinder från fel håll,
hunden söndrar ett hinder så att det inte längre kan utföras,
föraren söndrar ett hinder,
föraren går under eller över ett hinder, eller utför hindret på något annat sätt,
föraren avbryter prestationen, ifall inte domaren beslutar annat,
hunden uträttar sina naturbehov under loppet,
hunden rymmer från tävlingsringen,
hunden nafsar hela tiden på föraren under tävlingsprestationen,
hunden är inte under förarens kontroll,
hunden är aggressiv, eller
ekipaget överskrider maxtiden.
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Under tävlingsloppets gång är det endast föraren som får ge kommandon. Ifall det från utsidan av tävlingsbanan ges råd
eller kommandon åt hunden som betydligt hjälper eller är avsett att främja ekipagets prestation kan tävlingsprestationen
underkännas. Ifall ekipagets tävlingsprestation oavsiktligt eller avsiktligt störs kan tävlingsloppet avbrytas som vid en force
majeure-situation.
Agilitydomaren bör klart (visselpipa el. dyl.) meddela om diskvalificering eller stoppande av tävlingsprestationen. När
tävlingsprestationen underkänns, skall ekipaget agera utgående från agilitydomarens eller tävlingsarrangörens direktiv.
Avbrytande av tävlingsprestationen
Agilitydomaren kan avbryta tävlingsprestationen (HYL) ifall
•
•

hunden p.g.a. brist på prestationsförmåga eller p.g.a. dåligt allmäntillstånd inte är
i ett sådant skick som krävs för tävling
hunden är aggressiv

Avlägsnandet av resultat
Agilitydomaren kan efter tävlingsprestationen avlägsna ekipagets resultat (HYL) ifall
•
•
•

föraren belönar hunden i tävlingsringen eller på målområdet eller
föraren under tävlingsevenemanget bryter mot de direktiv som agilitydomaren eller tävlingsarrangören gett
hunden är aggressiv

Force majeure
Agilitydomaren kan stoppa loppet och tidtagningen vid, på förhand oväntade situationer som föraren inte kunnat
påverka. När loppet kan återupptas signalerar agilitydomaren att tidtagningen startar och ekipaget fortsätter utförandet
från det ställe där det stoppades.
Agilitydomaren kan vid fall av force majeure avbryta loppet och bestämma att det tas om från början.
Den tid som fås i det senare loppet bestämmer bantiden. De fel som getts före stoppandet gäller och samlandet
av fel fortsätter med början från det ställe där avbrottet skett. Ifall det skett ett fel vid mätandet av tiden för
tävlingsprestationen och ekipaget vägrar göra om prestationen eller under nya prestationen gör ett fel som orsakar
diskvalificering, antecknar man banans idealtid som sluttid på tävlingsprestationen. Agilitydomaren tecknar
ett banfel ifall prestationen inte varit klart tävlingsmässig.
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14 PLACERINGAR, CERTIFIKAT OCH CHAMPIONAT
Placeringar
Det ekipage som gjort det snabbaste nollresultatet (0,00) vinner tävlingsklassen. Ifall två eller flera ekipage, sammanlagt
har samma antal fel, vinner det ekipage som har snabbare tid. Ifall antalet banfel är samma, vinner det ekipage som har
den snabbare bantiden. Ifall två eller flera ekipage har precis samma resultat kan domaren beordra omlopp för ekipagen
för att bestämma placeringarna. Om placeringar som påverkar utdelandet av certifikat skall det alltid ordnas omtagning.
En förare kan avstå från en seger eller en betydelsefull placering till förmån för ett ekipage som gjort samma resultat.
Ifall båda förarna vägrar förnya tävlingsprestationerna bestäms vinsten eller de betydelsefulla placeringarna genom
lottning.
Det lag som gör det snabbaste, felfria lagresultatet vinner lagklassen. Om två eller flera lag i lagklassen har sammanlagt
samma antal fel, vinner det lag som har snabbaste sammanlagda tid. Om lagklassens placeringar behöver man inte
ordna omtagning utan placeringen delas mellan de lag som har fått samma resultat.
Resultat och certifikat som ger rätt till klassbyte
När hunden erhållit minimantalet klassbytesresultat för byte av klass i sin egen nivåklass kan hunden flytta till nästa
nivåklass. Hunden bör flytta till nästa nivåklass när den erhållit maximala antalet klassbytesresultat.
I agilityns klass 1 bör man erhålla nollresultat (0,00) som berättigar till klassbyte bedömd av minst två olika
agilitydomare. Av de resultat som beaktas vid klassbyte bör minst två vara från agilitybana.
I agilityns klass 2 bör man erhålla nollresultat (0,00) som berättigar till klassbyte enligt vidstående tabell.
Av de resultat som beaktas vid klassbyte bör minst två vara från agilitybana.
Deltagarnas antal

Nollresultat (0,00) som berättigar till kalssbyte (0,00)

1–5

Endast segraren kan få nollresultat som berättigar till klassbyte.

6 – 10

Högst de två (2) bästa hundarna kan få nollresultat som berättigar till klassbyte.

11 – 15

Högst de tre (3) bästa hundarna kan få nollresultat som berättigar till klassbyte.

16 – 20

Högst de fyra (4) bästa hundarna kan få nollresultat som berättigar till klassbyte.

21 eller flera

Högst de fem (5) bästa hundarna kan få nollresultat som berättigar till klassbyte.

Ifall hunden har flyttat från sin egen nivåklass 1 eller 2 nivåklasser lägre ner kan hunden ta emot nya klassbytesresultat
enligt ett skilt givet direktiv. Exaktare direktiv om hundens flyttande till en lägre nivåklass har getts i grenförbundets
direktiv (Bilaga D Reglerna för byte av nivåklass).
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I agilityns klass 3 ges agilitycertifikat åt den hund som inte har uppnått resultat som berättigar till Finsk
agilitychampionattitel och som gör det snabbaste nollresultatet (0,00) på agilitybanan samt hoppcertifikat
åt hund, som inte har uppnått resultat som berättigar till en hoppchampionattitel och som gör det snabbaste
nollresultatet (0,00) på hoppbanan. En hund kan, av samma domare ta emot endast ett agilitycertifikat och
ett hoppcertifikat. Hunden kan ta emot den mängd agility- och hoppcertifikat som gäller enligt gällande
championatregel, inom den tidsfrist som nämns i ifrågavarande regel. Ifall hunden inte kan ta emot
certifikatet överlämnas detta till nästa, dock högst till femte placerade hunden enligt följande tabell.
Antalet deltagare

Överflyttning av certifikatet

1 – 19

Endast segraren kan få certifikatet.

20 – 29

Certifikatet överflyttas till den, på högst andra plats placerade hunden.

30 – 39

Certifikatet överflyttas till den, på högst tredje plats placerade hunden.

40 – 49

Certifikatet överflyttas till den, på högst fjärde plats placerade hunden.

50 eller flera

Certifikatet överflyttas till den, på högst femte plats placerade hunden.

Resultat som uppnåtts i lagklassen eller i nationell tävling i 3-klassen där deltagandet begränsats på basis av annat
än deltagarantalet berättigar inte till certifikat. Ifall det arrangeras ett betydelsefullt tävlingsevenemang med
internationell tävling avsedd för klass 3 där deltagandet begränsas på annat sätt så kan FIAGI genom anhållan
bevilja rätten till certifikat.
Ett nationellt certifikat delas också ut i en internationell tävling.
Championat
Vid beviljande av championat följs Kennelklubbens gällande championatregler. FIAGI gör förslag till ändringar i
championatregeln till de delar som gäller agility.

15 REDOVISNING AV STARTAVGIFTEN
Tävlingsarrangören skall senast på förfallodagen betala startavgiften som grundar sig på antalet starter till FIAGI.
FIAGI har rätt att, av arrangören utkräva utgifterna som uppstått om betalningen fördröjts eller indrivits.
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16 ANSVARET FÖR OLYCKSHÄNDELSE
FIAGI och Kennelklubben ansvarar inte för skador som uppstår i samband med att agilitystadgarna tillämpas.
Tävlingsarrangören skall teckna en försäkring för eventuella skador som kan uppstå i samband med arrangerandet av
tävlingar. Tävlingsarrangören skall ha en gruppolycksfallsförsäkring åt tävlingens funktionärer samt en ansvarsförsäkring,
som täcker de eventuella person- eller sakskador som drabbat publik, funktionärer eller utomstående i samband med
att tävlingen arrangerats.
Föraren skall ha en giltig olycksfallsförsäkring som omfattar idrottsskador. Föraren och/eller hundens ägare
ansvarar för de skador som dessa eller hunden orsakat.

17 TÄVLINGSORGANISATIONENS ÖVERVAKNINGSPLIKT
Tävlingsarrangören är i samarbete med agilitydomaren skyldig att utreda händelser och incidenter som sker under
tävlingsevenemanget.
Tävlandes och funktionärs verksamhet
Föraren, agilitydomaren samt tävlingens funktionärer skall följa agilityreglementena samt de direktiv, bestämmelser
och beslut som agilitydomaren och tävlingsarrangören ger samt också i övrigt uppträda oklanderligt under tävlingen
eller tävlingsevenemanget.
Ifall föraren, agilitydomaren eller tävlingens funktionär verkat mot de direktiv, bestämmelser och beslut som
agilitydomaren eller tävlingsarrangören gett skall agilitydomaren eller ansvariga provfunktionären göra en utredning
om händelsen till FIAGI.
Muntlig tillrättavisning. Agilitydomaren kan muntligen tillrättavisa föraren eller tävlingsfunktionären och anteckna
den muntliga tillrättavisningen i tävlingsprotokollet ifall föraren eller tävlingsfunktionären under tävlingen eller
tävlingsevenemanget gör sig skyldig till
•
•

kritiserande av agilitydomaren, ohederlig verksamhet eller annat motsvarande osportsligt
uppträdande eller
i övrigt uppför sig opassande på tävlingsplatsen.

Uteslutande från tävlingen eller tävlingsevenemanget
Agilitydomaren har rätt att utesluta ett ekipage från tävlingen eller tävlingsevenemanget ifall förarens uppträdande har
varit mycket klandervärt och ett muntligt tillrättavisande eller en anteckning i tävlingsprotokollet inte kan ses som en
tillräcklig åtgärd. Agilitydomaren skall utesluta ett ekipage från tävlingen eller tävlingsevenemanget ifall föraren under
tävlingen eller tävlingsevenemanget gör sig skyldig till att tukta sin hund eller till annan olämplig behandling av hunden.
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Alla resultat som det uteslutna ekipaget uppnått i tävlingen eller tävlingsevenemanget tas bort från tävlingsprotokollet
och hunden samt föraren kan inte delta i ifrågavarande tävling eller tävlingsevenemang. Uteslutandet från tävlingen
eller tävlingsevenemanget samt orsaken till detta skall antecknas i domarrapporten och ärendet skall meddelas till
FIAGI. Vid grava fall gör FIAGI en anmälan till Kennelklubben för vidare åtgärder. Ifall det gäller en agilitydomare skall
ärendet framställas till Kenneklubben för behandling.
Hundens uppträdande
Agilitydomaren har rätt att utesluta ett 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.
Om hundens aggressiva beteende görs en anmälan till FIAGI och Kennelklubben i enlighet med Kennelklubbens gällande
direktiv angående anmälningar, deras behandling och följder som följer på hundens uppträdande i prov (Bilaga C).

18 MENINGSSKILJAKTIGHETER, BESVÄR OCH RÄTTELSEYRKANDEN
Vid meningsskiljaktigheter, besvär och rättelseyrkanden följs Kennelklubbens gällande allmänna regel.

19 TÄVLINGSVERKSAMHETENS SPECIALTILLSTÅND
En funktionshindrad, synskadad eller utvecklingsstörd förare kan anhålla om specialtillstånd för tävlingsverksamheten
ifall tävlandet kräver specialarrangemang. I specialtillståndet definieras till vilka delar man kan avvika från
tävlingsverksamhetens vedertagna tillvägagångssätt på grund av förarens handikapp (Bilaga D Specialtillstånd).
Specialtillståndet skall på tävlingsarrangörens begäran uppvisas skriftligt.

20 ÄNDRINGAR I TÄVLINGSREGELN
Ändringar i tävlingsregeln fastställs av Kennelklubbens fullmäktige på förslag av FIAGI´s ordinarie eller extraordinarie
möte.
Ändringar i direktiven som hör till tävlingsregeln godkänns av Kennelklubben på förslag av FIAGI´s styrelse.
Ändringar i grenförbundets egna verksamhetsdirektiv för grenen godkänns av FIAGIs styrelse.
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21 TVINGANDE SKÄL
Kennelklubbens styrelse kan av tvingande skäl begränsa deltagandet i prov och tävlingar eller ge andra
specialbestämmelser gällande verkställandet av dessa.
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