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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. 
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 B.0-OSA YLEINEN LAJI- JA KILPAILUOHJE 

 1 KILPAILUN LUONNE 

 Kansallinen kilpailu  . Kansallisella kilpailulla tarkoitetaan  SAGIn myöntämää Suomessa järjeste�ävää kilpailua. 

 Arvokilpailu  .  Arvokilpailuna  pidetään  Kennelliiton  SAGIn  esityksestä  myöntämää  agilityn  SM-kilpailua,  FCI 
 arvokilpailuja,  kansainvälisiä  kilpailuja  sekä  PKUn  mestaruuskilpailua.  Arvokilpailuina  pidetään  myös  kaikkia 
 SAGIn  myöntämiä  muita  SM-tason  kilpailuja  sekä  kaikkia  maa-  ja  edustusjoukkueiden  karsintakilpailuja. 
 Arvokilpailussa kilpailutulos voi koostua saman koirakon useammasta kilpailusuorituksesta. 

 Kansainvälinen  kilpailu.  Kansainvälinen  kilpailu  käydään  ylimmässä  tasoluokassa  agilityradalla  FCI:n 
 tunnustamissa kokoluokissa. 

 Joukkuekilpailu  .  Joukkuekilpailu  on  joukkuekilpailun  järjestämisohjeessa  (Liite  D  Joukkuekilpailun 
 järjestämisohje)  määritetyllä  tavalla  käytävästä  kilpailusta,  jossa  joukkueen  suoritus  muodostuu  kahden  tai 
 useamman koirakon suorituksista. 

 2 LAJIMUODOT SEKÄ KOKO- JA KILPAILULUOKAT 

 2.1 Lajimuodot 
 Agilityn  lajiperheessä  on  viisi  (5)  eri  lajimuotoa:  agility,  hyppy,  gamblers,  snooker  ja  hoopers.  Kullekin 
 lajimuodolle  määritellyt  laji-  ja  kilpailuohjeen  asiat  ovat  esite�y  lajimuotokohtaisessa  dokumen�ssa.  Yhteiset 
 asiat ovat koo�u tähän laji- ja kilpailuohjeeseen. 

 2.2 Kokoluokat 
 Kokoluokka  .  Kokoluokalla  tarkoitetaan  agilitytuomarin  määri�ämää  kokoluokkaa,  joka  on  merki�y  koiran 
 kilpailukirjaan. Koiran kokoluokka määritetään lii�een D mukaises� (Kokoluokan määrityksen toimintaohje). 

 Lajimuodoissa  agility,  hyppy,  gamblers  ja  snooker  koirat  on  jae�u  kansallises�  viiteen  (5)  kokoluokkaan 
 (pikkumini-,  mini-,  medi-,  pikkumaksi-  tai  maksiluokka)  tai  kansainvälisissä  kisoissa  neljään  (4)  kokoluokkaan 
 (mini-, medi-, intermediate- tai maksiluokka). 
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 Kansalliselta  kokoluokaltaan  pikkumini  (XS)  kokoisen  koiran  ohjaaja/omistaja  voi  kilpailutapahtumakohtaises� 
 pää�ää,  kilpaileeko  koira  pikkumini  (XS)  tai  mini  (S)  luokassa.  Kansalliselta  kokoluokaltaan  pikkumaksi  (SL) 
 kokoisen,  mu�a  kansainväliseltä  kokoluokaltaan  maksi  (L)  kokoisen  koiran  ohjaaja/omistaja  voi 
 kilpailutapahtumakohtaises�  pää�ää,  kilpaileeko  koira  pikkumaksi  (SL)  tai  maksi  (L)  luokassa.  Koira  voi  kilpailla 
 saman päivän aikana samassa kilpailutapahtumassa vain yhdessä (1) kokoluokassa. 

 Kansainvälisissä kilpailuissa koira kilpailee aina kansainvälisen kokoluokkansa mukaisessa kokoluokassa. 

 KANSALLINEN 
 KOKOLUOKKA 

 KANSAINVÄLINEN 
 KOKOLUOKKA  SÄKÄKORKEUS 

 Pikkumini (XS)  Mini (S)  koirat, joiden säkäkorkeus on alle 28 cm 

 Mini (S)  Mini (S)  koirat, joiden säkäkorkeus on vähintään 28 cm mu�a alle 35 cm 

 Medi (M)  Medi (M)  koirat, joiden säkäkorkeus on vähintään 35 cm mu�a alle 43 cm 

 Pikkumaksi (SL)  Intermediate (I)  koirat, joiden säkäkorkeus on vähintään 43 cm mu�a alle 48 cm 

 Pikkumaksi (SL)  Maksi (L)  koirat, joiden säkäkorkeus on vähintään 48 cm mu�a alle 50 cm 

 Maksi (L)  Maksi (L)  koirat, joiden säkäkorkeus on vähintään 50 cm 

 Hoopersissa  on  kaksi  (2)  kokoluokkaa  -  pienet  ja  avoin.  Kokoluokan  “pieni”  koiran  ohjaaja/omistaja  voi  kilpailu- 
 tapahtumakohtaises�  pää�ää,  kummassa  luokassa  koira  kilpailee.  Koira  voi  kilpailla  kilpailutapahtuman  aikana 
 vain yhdessä kokoluokassa. 

 KOKOLUOKKA  SÄKÄKORKEUS 

 Pienet  kokoluokat XS, S ja M (säkäkorkeus on alle 43 cm) 

 Avoin  kokoluokat XS, S, M, SL  ja L (säkäkorkeudella ei ole väliä) 

 2.3 Tasoluokat 
 Kussakin  lajimuodossa  kilpaillaan  kolmessa  eri  tasoluokassa  (1,  2  ja  3).  Tasoluokkia  koskevat  vaa�mukset  ja 
 tasoerot ovat esite�y lajimuotokohtaisessa kilpailuohjeessa. 

 Ulkomainen  koirakko  kilpailee  ylimmillään  siinä  tasoluokassa,  joka  vastaa  koiran  ko�maassaan  saavu�amaa 
 tasoluokkaa ja siirtyy oman maan siirtymäsääntöjen mukaan seuraavaan tasoluokkaan. 

 Oikeus kilpailla tasoluokissa 
 Ilmoi�autumisen  yhteydessä  koira  on  ilmoite�ava  kussakin  kilpailussa  �e�yyn  tasoluokkaan. 
 Ilmoi�autumisen  yhteydessä  ilmoite�ua  tasoluokkaa  saa  vaihtaa  ainoastaan  siinä  tapauksessa,  e�ä  koira 
 siirretään tasoluokkaan, jossa koiralla ei ole ollut osallistumisoikeu�a ilmoi�autumishetkellä. 

 Koira  saa  oikeuden  osallistua  ylemmän  tasoluokan  kilpailuihin  saavute�uaan  luokanvaihtoon  oikeu�avan 
 minimimäärän  merkitseviä  tuloksia  edeltävästä  tasoluokasta.  Koiralla  on  oikeus  osallistua  kilpailuun  niissä 
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 tasoluokissa, joihin koira on saavu�anut osallistumisoikeuden. 

 Luokanvaihtoon  oikeu�avien  merkitsevien  tulosten  määrä  on  esite�y  taulukossa.  Merkitsevä  tulos  on 
 määritelty lajimuotokohtaisessa kilpailuohjeessa. 

 TASOLUOKKA  MINIMIMÄÄRÄ MERKITSEVIÄ TULOKSIA  TUOMAREIDEN MÄÄRÄ 

 1 → 2  3  2 

 2 → 3  3  2 

 SIIRTYMÄSÄÄNNÖS: 
 Koira  kilpailee  lajimuodoissa  agility  ja  hyppy  siinä  tasoluokassa,  johon  koiralla  on  ollut  osallistumisoikeus 
 agilityssä  31.12.2022.  Saavu�aakseen  lajimuodossa  hyppy  oikeuden  kilpailla  ylemmässä  tasoluokassa,  koiran 
 on  saavute�ava  lajimuodossa  vähintään  yksi  (1)  merkitsevä  tulos  1.1.2023  jälkeen,  vaikka  koira  olisi 
 saavu�anut minimimäärän merkitseviä tuloksia hyppyradoilta 31.12.2022 mennessä. 

 3 KILPAILUKIRJAN VAHVISTAMINEN JA KOKOLUOKAN MERKITSEMINEN 
 Kilpailukirja  vahvistetaan  ohjeen  (Liite  D  Kilpailukirja)  mukaises�.  Agilitytuomari  määri�ää  koiran  kokoluokan 
 ohjeen  (Liite D Kokoluokan määrityksen toimintaohje) mukaises�. 

 4 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  on 
 evä�ävä  koirakon  osallistuminen  kilpailuun  tai  kilpailutapahtumaan,  mikäli  se  ei  täytä  kilpailukelpoisuuden 
 edellytyksiä. Ilman kilpailukelpoisuu�a kilpailleen koirakon tulokset on mitätöitävä. 

 Ohjaajan kilpailukelpoisuus 
 Kilpailuoikeus  .  Suomalaisella  ohjaajalla  tulee  olla  voimassa  oleva  kansallinen  kilpailulisenssi  ja  ohjaajan  on 
 oltava SAGIn jäsenseuran jäsen. 

 Ulkomaisen  ohjaajan  on  oltava  FCI:n  tunnustamaan  kansalliseen  kenneljärjestöön  kuuluvan  jäsenseuran  jäsen, 
 ja  hänellä  on  oltava  ko�maassaan  kilpailuoikeus  sekä  edustamansa  maan  kansallisen  kenneljärjestön 
 kilpailukirja, lisenssi tai muu vastaava asiakirja todistuksena kilpailuoikeudesta. 

 Ohjaajan  ikä  .  Ikäkausikilpailujen  osallistumisoikeus  alkaa  sen  vuoden  alusta,  jonka  aikana  ohjaaja  täy�ää 
 alaikärajan ja pää�yy sen vuoden lopussa, jonka aikana ohjaaja täy�ää yläikärajan. 
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 Ohjaajan kilpailukelpoisuuden rajoitukset 
 Ohjaajalla  ei  ole  kilpailuoikeu�a,  mikäli  häntä  koskee  eläintenpitokielto  tai  Kennelliiton  tai  SAGIn  sääntöjen 
 mukaisella tavalla määrä�y kilpailukielto tai urheilun toimintakielto. 

 Koiran kilpailukelpoisuus 
 Kilpailukirja  .  Koiralla  tulee  olla  agilitytuomarin  vahvistama  kansallisen  kenneljärjestön  hyväksymä  kilpailukirja 
 tai  muu  vastaava  asiakirja.  Tarkempia  ohjeita  kilpailukirjan  vahvistamisesta  ja  täy�ämisestä  on  anne�u 
 lajiliiton lajin toimintaohjeissa (Liite D Kilpailukirja). 

 Rekisteröin�.  Kansalliseen  kilpailuun  osallistuvan  koiran  tulee  olla  rekisteröity  Kennelliiton  rotukoirarekisteriin, 
 tunnistusmerkintä�etokantaan  (FIX)  tai  muuhun  FCI:n  tunnustamaan  rotukoira-,  liitännäis-  (Appendix)  tai 
 tunnistusmerkintärekisteriin. 

 SM-kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin. 

 Kansainväliseen  kilpailuun  osallistuvan  koiran  tulee  olla  rekisteröity  Kennelliiton  rotukoirarekisteriin  tai 
 muuhun 
 FCI:n tunnustamaan rotukoira- tai liitännäisrekisteriin (Appendix). 

 Ikä  . Agilitykilpailuun osallistuvan koiran tulee  olla vähintään 18 kuukauden ja yhden päivän ikäinen. 

 Rokotukset  .  Koiran  tulee  olla  rokote�u  kulloinkin  voimassa  olevien  Kennelliiton  rokotusmääräysten  mukaises� 
 (Liite C). 

 Tunnistusmerkint  ä.  Koiran  tulee  olla  tunnistusmerki�y  kulloinkin  voimassa  olevan  Kennelliiton 
 tunnistusmerkintää koskevan määräyksen mukaises� (Liite C). 

 Osallistumismaksu  . Koiran osallistumismaksun tulee  olla suorite�una ennen kilpailua. 

 Kilpailukohtaiset  vaa�mukset.  Koiran  tulee  täy�ää  kilpailumääräyksissä  asetetut  vaa�mukset.  (Liite  D 
 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje). 

 Kilpailua koskevat rajoitukset 
 Kilpailuun  osallistumiselle  voidaan  ase�aa  rajoituksia  kulloinkin  voimassa  olevan  Kennelliiton  kokeiden  ja 
 kilpailuiden  rajoituksia  koskevan  ohjeen  (Liite  C)  sekä  lajiliiton  eri  kilpailuja  koskevien  ohjeiden  mukaises� 
 (Liite D Erityisten kilpailujen järjestämisohje). 

 Arvokilpailuun osallistuvan koirakon tulee täy�ää SAGIn vahvistamat valintakriteerit ko. kilpailun osalta. 
 SM-kilpailuun  ja  maa-  ja  edustusjoukkueiden  karsintakilpailuhin  osallistuvan  ohjaajan  on  oltava  Suomen 
 kansalainen  ja  täyte�ävä  muut  kilpailumääräyksissä  (Liite  B)  ja  ko.  kilpailua  koskevissa  ohjeissa  asetetut 
 vaa�mukset (Liite D Erityisten kilpailujen järjestämisohje). 

 5 KILPAILUN MYÖNTÄMINEN 
 Kilpailujen myöntäjätahot on esite�y taulukossa: 
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 KANSALLISET AGILITYKILPAILUT  SAGI 

 Agilityn SM-kilpailut  Kennellii�o SAGI:n esityksestä 

 FCI arvokilpailut ja kansainväliset agilitykilpailut  FCI 

 Pohjoismaiden mestaruuskilpailut  PKU 

 Kilpailu voidaan jä�ää myöntämä�ä 

 ●  mikäli samana ajankohtana lähialueelle on ano�u järjeste�äväksi useita agilitykilpailuita tai 
 ●  Suomessa  järjestetään  kansainvälinen  tai  kansallinen  arvokilpailu  tai  muu  lajin  kannalta  merki�ävä 

 tapahtuma. 

 Kilpailunjärjestämisoikeus voidaan myös evätä, 

 ●  mikäli  kilpailunjärjestäjä  on  aiemmin  toiminut  agilitysäännöstön  vastaises�  anoessaan  tai 
 järjestäessään kilpailun tai kilpailutapahtuman, 

 ●  jä�änyt star�maksut maksama�a tai 
 ●  mikäli muutoin ei ole takeita kilpailun moi�ee�omasta järjestämisestä. 

 6 KILPAILUN JÄRJESTÄMISOIKEUDEN ANOMINEN 
 Anoessaan kilpailun järjestämisoikeu�a kilpailunjärjestäjä sitoutuu nouda�amaan agilitysäännöstöä. 

 Kilpailunjärjestäjä 
 Kilpailun voi järjestää Kennellii�o, SAGI tai yhdistys, joka on sekä SAGIn e�ä Kennelliiton jäsenyhdistys. 

 Kilpailunjärjestäjä  nimeää  kilpailun  vastuuhenkilöksi  pätevöidyn  agilityn  koetoimitsijan,  jota  kutsutaan 
 vastaavaksi  koetoimitsijaksi.  Vastaava  koetoimitsija  vastaa  kaikista  niistä  kilpailunjärjestäjän  vastuulle 
 kuuluvista asioista, jotka jäävät agilitytuomarin toimivallan ulkopuolelle. 

 Anomisen määräaika 
 Kilpailut anotaan kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton määräaikaisilmoituksen mukaises� (Liite C). 

 Anomuksen sisältö 
 Kilpailut  anotaan  agilitykilpailujen  anomisohjeen  mukaises�  (Liite  D  Agilitykilpailun  anomisohje).  Anomus 
 osoitetaan SAGIlle. 

 7 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 
 Kilpailu  järjestetään  agilitysäännöstön  mukaises�.  Kilpailunjärjestäjän  on  noudate�ava  yleisötapahtuman 
 järjestämiseen lii�yviä viranomaismääräyksiä. 

 Kilpailunjärjestäjän  tulee  valvoa  agilitysäännöstön  nouda�amista  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman  aikana. 
 Kilpailunjärjestäjä  vastaa  kilpailun  ja  kilpailutapahtuman  turvallisuudesta  sekä  yleisestä  järjestyksestä 
 kilpailupaikalla. 

 – 
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 Kilpailunjärjestäjä  vastaa  kilpailun  taloudesta.  Kilpailun  järjestämisestä  on  anne�u  tarkempia  ohjeita 
 agilitykilpailujen järjestämisohjeessa (Liite D Agilitykilpailujen järjestämisohje). 

 8 ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN 

 Kilpailuun  on  ilmoi�audu�ava  agilitykilpailun  järjestämisohjeen  (liite  D  Agilitykilpailujen  järjestämisohje) 
 määräämällä tavalla. 

 Koira  voidaan  ilmoi�aa  kilpailuun  vain  yhden  (1)  ohjaajan  ohjaamana  ja  vain  tasoluokkaan,  johon  sillä 
 ilmoi�autumispäivänä  on  osallistumisoikeus.  Mikäli  samalla  kilpailutunnuksella  järjestetään  useamman 
 tasoluokan  kilpailuja,  koira  voi  osallistua  vain  yhden  koko-  ja  tasoluokan  kilpailuun.  SAGI:n  ee�sessä  ohjeessa 
 on kirja�u koiran kilpailu�amisen päiväkohtaiset määrät. 

 Ohjaaja  on  vastuussa  ilmoi�autumisen  yhteydessä  antamistaan  �edoista.  Kilpailunjärjestäjän  ei  tarvitse  o�aa 
 huomioon virheellistä, puu�eellista eikä myöhästyny�ä ilmoi�autumista. 

 Kilpailupaikalla  koirakko  ilmoi�autuu  kisajärjestäjän  ohjeistuksen  mukaises�,  esi�äen  kilpailunjärjestäjän 
 mahdollises�  pyytämät  asiakirjat  kilpailukelpoisuuden  toteamiseksi  (Liite  D  Kilpailukelpoisuuden 
 tarkastamisohje). 

 9 RATASUUNNITTELU 
 Yleistä 
 Radan  suunni�elussa  ja  rakentamisessa  agilitytuomarin  tulee  käy�ää  erilaisia  kansallisia  esteitä 
 monipuolises�.  Tasoluokkien  eroina  ovat  radan  vaikeusaste  ja  etenemisnopeus.  Ihanneajan  määri�ämiseen 
 käytetään  radan  etenemisnopeu�a  ja  pituu�a.  Kullekin  tasoluokalle  tulee  suunnitella  vaikeusasteeltaan 
 sopiva rata. 

 Hyvin  suunnitellulla  radalla  koirakolta  vaaditaan  sekä  taitoa  e�ä  nopeu�a,  ja  koirakko  pystyy  etenemään 
 sujuvas�. Jokaisen radan tulisi edelly�ää tasapainoa koirakon taidon ja nopeuden suhteen. 

 Kilpailupaikkaan,  alustaan,  esteisiin  ja  sää�laan  lii�yvät  olosuhteet  tulee  o�aa  huomioon  ratasuunni�elussa 
 sekä hyppykorkeuksien ja ihanneajan määri�ämisessä. 

 Radan rakentaminen 
 Ennen  kilpailun  alkua  agilitytuomari  tarkastaa  käyte�ävissä  olevat  esteet  ja  antaa  ratapiirroksen 
 kilpailunjärjestäjälle, joka vastaa radan rakentamisesta. 

 Esteiden  numerot  ja  merkinnät  tulee  olla  sijoiteltuina  niin,  e�eivät  ne  estä  koirakkoa  valitsemasta  heille 
 sopivinta suoritustapaa ja e�ä koiran on turvallista suori�aa este. 

 Agilitytuomari  tarkistaa  radan,  esteiden  merkinnät,  radanpituuden  ja  määri�elee  ihanne-  ja  enimmäisajan 
 ennen kilpailuluokan alkamista. 

 – 
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 10 KILPAILUSUORITUS 
 Rataantutustuminen 
 Kilpailuun osallistuvat koirat eivät saa tulla kilpailukehään ennen omaa suoritusvuoroaan. 

 Ohjaajilla  on  ennen  oman  kilpailuluokkansa  alkua  mahdollisuus  tutustua  kilpailurataan.  Rataantutustuminen 
 voidaan  toteu�aa  yhdessä  tai  useammassa  erässä.  Rataantutustumista  edeltää  tarvi�aessa 
 tuomarinpuhu�elu.  Valmentajat  tai  muut  avustajat  eivät  saa  osallistua  rataantutustumiseen,  ellei  näin  ole 
 erikseen  määrä�y  erityislupia  koskevassa  ohjeessa  (D  Erityisluvat)  .  Tuomarinp  uhu�elussa  annetut  ohjeet 
 ovat  kilpailijoita  velvoi�avia  ja  ohjeiden  nouda�ama�a  jä�äminen  voi  johtaa  hylkäämiseen  tai  muihin 
 säännöstössä määriteltyihin seuraamuksiin. 

 Ohjaaja  ei  saa  jä�ää  tai  �pu�aa  mitään  ylimääräistä  kehäalueelle  rataantutustumisen  aikana.  Ohjaaja  ei  saa 
 muu�aa  esteiden  tai  numeroiden  paikkoja.  Mahdolliset  huomautukset  esteiden  tai  numeroiden  suhteen  on 
 tehtävä  agilitytuomarille  ennen  ensimmäisen  kilpailijan  suoritusta.  Ohjaaja  tai  ohjaajan  avustaja  eivät  saa 
 koskea tai siirtää mitään rata-alueella olevia tai rata-alue�a rajaavia elemen�ejä. 

 Rataantutustumisen  pääty�yä  ensimmäisellä  koirakolla  tulee  olla  vähintään  kaksi  (2)  minuu�a  aikaa 
 valmistautua kilpailusuoritukseen. 

 Lähtölupa 
 Agilitytuomari  antaa  lähtöluvan  selkeäs�.  Mikäli  lähtöluvan  antaa  esim.  ajano�aja,  tulee  tämä  kertoa 
 tuomarinpuhu�elussa.  Lähtöluvan  antamisen  jälkeen  koirakon  tulee  aloi�aa  suoritus  viivy�elemä�ä.  Ohjaaja 
 voi  jä�ää  koiran  lähtöön  ja  sijoi�autua  haluamalleen  paikalle  radalla.  Mikäli  ohjaaja  palaa  koiran  luokse  tai 
 muuten  viivy�elee  suorituksen  aloitusta,  tuomari  huomau�aa  viivy�elemisestä  puhaltamalla  pilliin  kahdes�. 
 Mikäli ohjaaja viivy�elee edelleen, tuomari voi evätä kilpailijalta lähtöluvan puhaltamalla pilliin kolme kertaa. 

 Force majeure 
 Agilitytuomari  voi  pysäy�ää  kilpailusuorituksen  ja  ajanoton  ennalta  arvaama�omissa  �lanteissa,  joihin 
 ohjaaja  ei  ole  voinut  vaiku�aa.  Kun  kilpailusuorituksen  jatkaminen  on  mahdollista,  agilitytuomari  antaa 
 merkin jatkaa ajano�oa ja koirakko jatkaa suoritustaan siitä kohtaa, mihin se pysäyte�in. 

 Agilitytuomari  voi  myös  force  majeure  -tapauksessa  keskey�ää  kilpailusuorituksen  ja  määrätä 
 kilpailusuorituksen  alkamaan  alusta.  Suoritusaika  määräytyy  tällöin  jälkimmäisen  kilpailusuorituksen 
 mukaises�.  Virheet,  jotka  anne�in  ennen  keskeytystä,  pysyvät  voimassa  ja  virheiden  kertyminen  jatkuu 
 keskey�ämiskohdasta  läh�en.  Mikäli  kilpailusuorituksen  suoritusajan  mi�aamisessa  on  tapahtunut  virhe  ja 
 koirakko  kieltäytyy  uusintasuorituksesta  tai  uusintasuorituksen  aikana  tekee  hylkäykseen  johtavan  virheen, 
 kilpailusuorituksen  suoritusajaksi  merkitään  radan  ihanneaika.  Agilitytuomari  merkitsee  suoritusvirheen, 
 mikäli uusintasuoritus ei selväs� ollut kilpailunomainen. 

 11 KILPAILUSUORITUKSEN ARVOSTELU 

 Yleistä 
 Koirakko  on  tuomarin  arvostelun  alaisuudessa  siitä  hetkestä,  kun  he  saapuvat  kehään,  siihen  hetkeen,  kun  he 
 poistuvat  kehästä.  Kaikkien  koirakoiden  kilpailusuoritukset  arvostellaan  yhdenmukaisten 
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 arvosteluperiaa�eiden  mukaises�.  Epäselvät  tapaukset  ratkaistaan  koirakon  eduksi.  Sääntöjen  mukaisesta 
 arvostelusta ei voi vali�aa. 

 Tulos ja sijoitukset 
 Tulos  muodostuu  lajimuotokohtaisessa  kilpailuohjeessa  määritetyn  mukaises�  koirakon  suoritusajasta, 
 suorituspisteistä  sekä  yhteisvirheistä.  Mikäli  kahden  tai  useamman  koirakon  tulos  on  täsmälleen  sama,  sijoitus 
 jaetaan.  Kilpailun  sijoituksista,  jotka  vaiku�avat  ser�fikaa�n  jakamiseen,  on  aina  järjeste�ävä  uusinta.  Ohjaaja 
 voi  luopua  merkitsevästä  sijoituksesta  saman  tuloksen  tehneen  koirakon  hyväksi.  Mikäli  molemmat  ohjaajat 
 kieltäytyvät uusinnasta, ratkaistaan merki�ävät sijoitukset arpomalla. 

 Suoritusaika  kirjataan  sadasosasekunnin  tarkkuudella.  Suoritusaika  mitataan  vähintään  kahdella 
 sadasosasekunnin  tarkkuuteen  pystyvällä  kellolla.  Aika  tulee  mitata  ensisijaises�  sähköisellä 
 ajano�olai�eistolla. SAGI voi antaa ajano�olai�eita koskevia ohjeita. 

 Virheet 
 Yhteisvirheet tarkoi�avat suoritusvirheiden  sekä  aikavirheiden yhteismäärää. 

 Suoritusvirheet  Aikavirheet 

 ohjaajan virheet  ihanneajan ylitys 

 estekohtaiset virheet 

 kieltovirheet 

 muut virheet 

 Kaikki suoritusvirheet tuo�avat viisi (5) virhepiste�ä. Aikavirheet määräytyvät ihanneajan ylityksestä 
 sadasosasekun�en tarkkuudella. 

 Lähtöluvan epääminen 
 Agilitytuomari voi evätä koirakolta lähtöluvan (HYL), mikäli 

 ●  koira käy�äytyy aggressiivises� 
 ●  koira  ei  suorituskyvyn  puu�een  tai  huonon  yleisen  kunnon  vuoksi  ole  kilpailun  edelly�ämässä 

 kunnossa, 
 ●  ohjaaja  toimii  vastoin  agilitytuomarin  tai  kilpailunjärjestäjän  antamia  ohjeita  kilpailukehässä  tai 

 erikseen merkityllä odotusalueella ennen kilpailusuorituksen alkamista, 
 ●  ohjaaja  ja  /  tai  koira  ennen  kilpailusuorituksen  alkamista  rikkoo  esteen  niin,  e�ei  sitä  voi  enää 

 suori�aa tai 
 ●  ohjaaja viivy�elee kilpailusuorituksen aloi�amista 

 Kilpailusuorituksen hylkääminen 
 Agilitytuomarin on hylä�ävä kilpailusuoritus seuraavissa tapauksissa: 

 ●  ohjaaja harjoi�elee koiran kanssa rataa ennen tai jälkeen suorituksensa, 
 ●  koirakko aloi�aa kilpailusuorituksen ennen lähtölupaa, 
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 ●  koiralla on kilpailusuorituksen aikana kaulain, 
 ●  ohjaaja pitää kädessään jotakin, 
 ●  ohjaaja  ase�aa  koiran  lähtöalueelle  sen  jälkeen,  kun  ajano�o  on  käynnistynyt,  ellei  agilitytuomari 

 toisin määrää, 
 ●  koira tekee kolmannen kieltovirheen, 
 ●  koira suori�aa esteet väärässä suoritusjärjestyksessä, 
 ●  koira koske�aa este�ä, joka ei ole suoritusvuorossa, 
 ●  koira aloi�aa esteen suorituksen väärästä suunnasta, 
 ●  koira rikkoo esteen niin, e�ei sitä voi enää suori�aa, 
 ●  ohjaaja rikkoo esteen, 
 ●  ohjaaja menee esteen alta, sen yli tai muulla tavalla suori�aa este�ä, 
 ●  ohjaajan keskey�ää suorituksen, ellei agilitytuomari toisin määrää, 
 ●  koira tekee tarpeensa kilpailusuorituksen aikana, 
 ●  koira karkaa kilpailukehästä, 
 ●  koira näykkii ohjaajaa jatkuvas� kilpailusuorituksen aikana, 
 ●  koira ei ole ohjaajan hallinnassa, 
 ●  koira on aggressiivinen, tai 
 ●  koirakko yli�ää enimmäisajan. 

 Kilpailusuorituksen  aikana  vain  ohjaaja  saa  antaa  koiralle  käskyjä.  Mikäli  kilpailuradan  ulkopuolelta  koiralle 
 annetaan  ohjeita  tai  käskyjä,  jotka  merki�äväs�  edesau�avat  tai  ovat  omiaan  edesau�amaan  koirakon 
 suoritusta,  kilpailusuoritus  voidaan  hylätä.  Mikäli  koirakon  kilpailusuoritusta  taha�omas�  tai  tahallises� 
 häiritään, koirakon kilpailusuoritus voidaan pysäy�ää kuten force majeure -�lanteessa. 

 Agilitytuomarin  tulee  ilmaista  hylkäys  tai  kilpailusuorituksen  pysäy�äminen  selkeäs�  (pilli  tms.).  Kun 
 kilpailusuoritus hylätään, koirakon tulee toimia agilitytuomarin tai kilpailunjärjestäjän ohjeiden mukaises�. 

 Kilpailusuorituksen keskey�äminen 
 Agilitytuomari voi keskey�ää kilpailusuorituksen (HYL), mikäli 

 ●  koira  ei  suorituskyvyn  puu�een  tai  huonon  yleisen  kunnon  vuoksi  ole  kilpailun  edelly�ämässä 
 kunnossa, 

 ●  koira on aggressiivinen 

 Tuloksen poistaminen 
 Agilitytuomari voi kilpailusuorituksen jälkeen poistaa koirakon tuloksen (HYL), mikäli 

 ●  ohjaajaa palkkaa koiran kilpailukehässä tai maali-alueella tai 
 ●  ohjaaja toimii kilpailutapahtuman aikana vastoin agilitytuomarin tai kilpailunjärjestäjän antamia 

 ohjeita 
 ●  koira on aggressiivinen 

 12 SERTIFIKAATIT, VALION ARVOT JA MERIITIT 
 Ser�fikaa� 
 Ser�fikaa�  jaetaan  kunkin  lajimuodon  3-luokassa  nopeimmalle  merkitsevän  tuloksen  tehneelle  koiralle,  joka 
 ei  ole  saavu�anut  kyseisen  lajimuodon  valion  arvoon  oikeu�avia  tuloksia.  Koira  voi  vastaano�aa  samalta 
 agilitytuomarilta  vain  yhden  ser�fikaa�n  kussakin  lajimuodossa.  Koira  voi  vastaano�aa  ser�fikaa�eja 
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 kulloinkin  voimassa  olevan  valioarvosäännön  mukaisen  määrän  ko.  säännössä  mainitussa  määräajassa.  Jos 
 koira ei voi vastaano�aa ser�fikaa�a, siirtyy ser�fikaa� seuraavalle koiralle seuraavan taulukon mukaises�. 

 Osallistujien määrä  Ser�fikaa�n siirtyminen 

 1  Ser�fikaa�n voi saada vain voi�aja. 

 2 – 20  Ser�fikaa� siirtyy enintään toiseksi sijoi�uneelle koiralle. 

 21 – 30  Ser�fikaa� siirtyy enintään kolmanneksi sijoi�uneelle koiralle. 

 31 – 40  Ser�fikaa� siirtyy enintään neljänneksi sijoi�uneelle koiralle. 

 41 →  Ser�fikaa� siirtyy yhden (1) sijan jokaista täy�ä kymmentä (10) osallistujaa koh�. 

 Kansallisen,  muun  kuin  osallistujamäärän  perusteella  rajoitetun  kilpailun,  3-luokassa  saavutetut  tulokset  ja 
 sijoitukset  eivät  oikeuta  ser�fikaa�eihin.  Mikäli  järjestetään  muulla  tavalla  rajoite�u  merki�ävä 
 kansainvälinen  3-luokalle  tarkoite�u  kilpailutapahtuma,  SAGI  voi  myöntää  anomuksesta  oikeuden 
 ser�fikaa�eihin. 

 Kansallinen ser�fikaa� jaetaan myös kansainvälisessä kilpailussa. 

 Valionarvot 
 Valionarvon  myöntämisessä  noudatetaan  kulloinkin  voimassa  olevaa  Kennelliiton  valioarvosääntöä.  SAGI 
 tekee muutosesitykset valioarvosääntöön agilityyn lii�yvin osin. 

 Merii�t 
 Merii�  myönnetään  koiralle  tasoluokkakohtaises�.  Merii�  kirjataan  Kennelliiton  jalostus�etojärjestelmään, 
 eikä  siinä  ole  koiranäy�elyn  tulosvelvoite�a.  Merii�stä  ei  koidu  kilpailunjärjestäjälle  lisävelvoi�eita 
 palkintojenjaon suhteen. Merii�eihin oikeu�avat merkitsevät tulokset on esite�y taulukossa. 

 Merii� 
 (agility, hyppy, gamblers, snooker ja hoopers) 

 Merkitsevien tulosten 
 lkm  Tuomareiden määrä 

 AGI-A1 / AGI-H1/ AGI-G1/  AGI-S1 /AGI-HO1  6  vähintään 2 eri tuomaria 

 AGI-A2 / AGI-H2/ AGI-G2/  AGI-S2 /AGI-HO2  6  vähintään 2 eri tuomaria 

 AGI-A3 / AGI-H3/ AGI-G3/  AGI-S3 /AGI-HO3  10  vähintään 3 eri tuomaria 

 13 TULOSTEN VAHVISTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN 
 Kilpailunjärjestäjä  vastaa  tulosten  ja  �etojen  kirjaamisesta  kilpailupöytäkirjaan.  Kilpailunjärjestäjän  on 
 toimite�ava  agilitytuomarin  tarkastama  ja  vahvistama  kilpailupöytäkirja  sekä  siihen  lii�yvät  muut  asiakirjat 
 SAGIlle  yhden  (1)  viikon  kuluessa  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman  pää�ymisestä.  SAGI:n  tulee  toimi�aa 
 Kennelliitolle  tarkastetut  ja  vahvistetut  tulokset  kolmen  (3)  viikon  kuluessa  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman 
 pää�ymisestä. 
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 Tarkempia  ohjeita  tulosten  kirjaamisesta,  vahvistamisesta  ja  lähe�ämisestä  sekä  mahdollisten  puu�eiden  ja 
 virheiden korjaamisesta on anne�u lii�eessä D (Agilitykilpailujen tulosten lähe�ämisohje). 

 Mikäli  kilpailunjärjestäjä  SAGIn  huomautuksesta  huolima�a  toistuvas�  laiminlyö  velvollisuutensa  toimi�aa 
 kilpailupöytäkirjat  ja  niihin  lii�yvät  asiakirjat  SAGIlle  määräajassa,  SAGIn  hallitus  voi  määräajaksi  evätä 
 kilpailunjärjestäjän  oikeuden  toimia  virallisten  kilpailujen  järjestäjänä  ja  peruu�aa  kilpailunjärjestäjälle 
 aiemmin  tälle  ajalle  myönnetyt  kilpailut,  tai  määrätä  kilpailunjärjestäjän  maksamaan  star�maksun 
 kolminkertaisena SAGIlle viimeisen kolmen (3) anomiskauden aikana myönnetyistä kilpailuista. 

 14  MUUTOKSET LAJI- JA KILPAILUOHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen vahvistaa Kennellii�o SAGIn hallituksen esityksestä. 
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 B.1-OSA KILPAILUKEHÄ JA ESTEET 
 1 KILPAILUKEHÄ 
 Kilpailukehällä  tarkoitetaan  aida�ua  tai  muutoin  merki�yä  alue�a,  jonne  kilpailurata  rakennetaan. 
 Kilpailukehän  on  oltava  yhtenäinen  sekä  avoin  �la.  Kilpailukehän  koko  on  määrite�y  lajimuotokohtaisessa 
 kilpailuohjeessa. 

 Mikäli  kilpailukehä  poikkeaa  muodon  suhteen  edellä  mainitusta  määritelmästä,  on  se  hyväksyte�ävä 
 tuomarilla jo tuomarin kutsu�aessa. 

 Vierekkäin  olevat  kehät  on  erote�ava  toisistaan  aidalla  tai  niiden  etäisyyden  toisistaan  on  oltava  vähintään  10 
 metriä. 

 Kilpailukehän  alustan  tulee  olla  rii�ävän  tasainen  ja  pitävä  sekä  vallitsevissa  olosuhteissa  ohjaajille  ja  koirille 
 turvallinen. 

 2 KANSALLISET ESTEET 
 Esteiden  tulee  olla  sääntöjen  ja  oheisten  piirrosten  mukaisia.  Agilitytuomari  vastaa  viime  kädessä  siitä,  e�ä 
 radalla  käytetään  vain  turvallisia  esteitä.  Kilpailunjärjestäjä  on  vastuussa  siitä,  e�ä  agilitytuomarin 
 käyte�äväksi  tarjotaan  sääntöjenmukaisia,  hyväkuntoisia  ja  turvallisia  esteitä.  SAGI  voi  antaa  esteiden 
 turvallisuuteen  lii�yviä  täydentäviä  ohjeita.  Kontak�pinnoilla  ei  saa  käy�ää  valkoista,  ruskeaa  eikä  mustaa 
 väriä. Tekniset apuvälineet ovat salli�uja, mu�a niiden on oltava lisäinformaa�ona ainoastaan tuomarille. 

 3 KANSALLINEN ESTETARKASTUS 

 Kaikkien  kilpailukäytössä  olevien  esteiden  tulee  olla  hyväksy�y  lajiliiton  kansallisen  estetarkastusohjeistuksen 
 mukaises� (Liite D Estetarkastukset).   

 Esteiden  ja  kilpailuradan  koristelu  on  salli�ua,  kunhan  se  ei  aiheuta  hai�aa  tai  vaaraa  koirakolle 
 kilpailusuorituksen aikana. 
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 Kilpailurataa rakenne�aessa käytetään lajimuotokohtaises� seuraavia kansallisia esteitä: 

 Perusrata  Hyppy  Gamblers  Snooker  Hoopers 

 Hyppyesteet 

 aita  x  x  x  x 

 okseri  x  x  x  x 

 muuri  x  x  x  x 

 pituushyppy  x  x  x  x 

 rengas  x  x  x  x 

 Kontak�esteet 

 A-este  x  x  x 

 keinulauta  x  x  x 

 puomi  x  x  x 

 Muut esteet 

 tunneli  x  x  x  x 

 pujo�elu (12 keppiä)  x  x  x  x 

 games-pujo�elu (6 keppiä)  x  x 

 Hoopers 

 hoop  x 

 hoopers-tunneli  x 

 tynnyri  x 

 veräjä  x 

 4 ESTEIDEN MITAT, SUORITTAMINEN JA ARVOSTELU 

 4.1 LÄHTÖ- JA MAALIALUE 
 Lähtö-  ja  maalialueen  tulee  olla  rii�ävän  suuria.  Radan  luonnollisen  linjan  mukainen  koiran  rei�n  tulee  olla 
 vapaata  �laa  vähintään  6  metriä  ennen  ensimmäistä  este�ä  sekä  viimeisen  esteen  jälkeen.  Lähtö-  ja  maalialue 
 voivat sijaita kilpailukehän sisäpuolella. 

 LÄHTÖ 
 Ajano�o 
 Ajano�o  aloitetaan  aina  koiran  yli�äessä  lähtölinjan  riippuma�a  siitä,  suori�aako  se  ensimmäisen  esteen  vai 
 ei.  Ajano�o aloitetaan myös ohjaajan leikatessa  tai yli�äessä ajano�otolppien välisen linjan. 

 – 

 SIVU  15  /  40 



 Suomen Agilitylii�o  / liiton kokous 23.4.2022& 23.4.2022 
 Suomen Kennellii�o / koe-ja kilpailutoimikunta 4.3.2022&19.8.2022 

 Voimassa 1.1.2023 alkaen 

 B.0-OSA YLEINEN LAJI-JA KILPAILUOHJE 
 B.1-OSA KILPAILUKEHÄ JA ESTEET 

 Lähtölinja 
 Lähtölinja  osoitetaan  ajano�otolpilla  tai  muilla  näkyvillä  esineillä.  Mikäli  erillisiä  ajano�otolppia  ei  käytetä, 
 ensimmäinen hyppy merkitsee lähtölinjan. 

 Lähtölinjan ylityksen jälkeen koiran suoritus arvostellaan lajimuodon mukaises�. 

 Lähtölinja on osa kilpailurataa. Lähtölinja ja ajano�otolpat eivät ole kuitenkaan este. Ajano�otolpat eivät saa 
 sijaita ohjaajan eivätkä koiran suorituslinjalla. 

 Suoritus 
 Koira yli�ää lähtölinjan ja jatkaa suoritusta. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Hylkääminen 

 ●  koira  asetetaan  uudelleen  lähtölinjan  taakse  sen  jo  kertaalleen  ylite�yä  lähtölinjan  (ellei  tuomari  ole 
 tätä määrännyt) 

 Suoritusvirhe 
 ●  ohjaaja  kulkee  ajano�otolppien  välistä  tai  muutoin  leikkaa  tai  yli�ää  tolppien  välisen  linjan  (ajano�o 

 käynnistyy).  Virhe�ä  ei  anneta,  jos  ohjaajan  kehään  kulkeminen  ei  ole  mahdollista  kuin  yli�ämällä 
 lähtölinja. 

 MAALI 
 Ajano�o 
 Ajano�o pää�yy koiran yli�äessä maalilinjan suorite�uaan viimeisen esteen. 

 Maalilinja 
 Maalilinja  osoitetaan  osoitetaan  ajano�otolpilla  tai  muilla  näkyvillä  esineillä.  Mikäli  erillisiä  tolppia  ei  käytetä, 
 viimeinen 
 suorite�ava este merkitsee maalilinjan. 

 Maalilinja  on  osa  kilpailurataa.  Maalilinja  ja  ajano�otolpat  eivät  ole  kuitenkaan  este.  Tolpat  eivät  saa  sijaita 
 ohjaajan tai koiran suorituslinjalla. 

 Suoritus 
 Koira leikkaa maalilinjan ratasuorituksen pää�yessä. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Suoritusvirhe 

 ●  ohjaaja kulkee merkkitolppien välistä tai muutoin leikkaa tai yli�ää tolppien välisen linjan 
 (ajano�o ei pääty) 

 – 
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 4.2 HYPPYESTEET 

 YKSITTÄINEN AITA 

 Korkeus: 
 maksit (L)  50–60 cm 
 pikkumaksit (SL)  40–50 cm 
 medit (M)  30–40 cm 
 minit (S)  20–30 cm 
 pikkuminit (XS)  10–20 cm 

 Leveys  : suorite�ava osa 120–130 cm 

 Aidassa  voi  käy�ää  vain  yhtä  rimaa.  Rimaa  kanna�avan  pidikkeen  lisäksi  mikään  osa  (rimanpidikkeet  tai 
 kourut), irrote�ava tai kiinteä, ei saa työntyä esiin tolpasta tai siivekkeestä. 

 Riman  halkaisijan  on  oltava  vähintään  28  mm  ja  enintään  50  mm,  ja  siinä  tulee  olla  vähintään  kolme  (3) 
 toisistaan  ero�uvaa  värialue�a.  Rima  voidaan  rakentaa  puusta  tai  turvallisesta  syntee�sestä  materiaalista, 
 metallirimojen  käy�ämistä  ei  suositella.  Rima  ei  saa  olla  liian  kevyt  eikä  kohtuu�oman  painava,  eikä  siinä  saa 
 olla  teräviä  kulmia,  jotka  aiheu�aisivat  iskukipua.  Rimojen  irtoavuudella  ei  saa  olla  suuria  eroja  eri 
 aitaesteiden välillä. 

 Siivekkeen  sisätolpan  tulee  olla  vähintään  100  cm  ja  siivekkeen  sisäreunan  vähintään  75  cm  korkea.  Siivekkeen 
 leveys  on  40-60  cm.  Siivekkeitä  ei  saa  kiinni�ää  toisiinsa.  Siivekkeen  tulisi  olla  sellainen,  e�ei  koiralla  ole 
 mahdollisuu�a mennä siivekkeen alta tai sen läpi. 

 Suoritus 
 Koira hyppää esteen suorite�avan osan yli. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Kieltovirheet 

 ●  koira ali�aa esteen 
 ●  koira hyppää aidan siivekkeen yli 

 Suoritusvirhe 
 ●  esteen osa putoaa tai kaatuu suorituksesta 

 – 
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 OKSERI 

 Korkeus:  Enimmäissuoritussyvyys: 
 maksit (L)  50–60 cm  50 cm 
 pikkumaksit (SL)  40–50 cm  45 cm 
 medit (M)  30–40 cm  40 cm 
 minit (S)  20–30 cm  30 cm 
 pikkuminit (XS)  10 –20 cm  20 cm 

 Okseri  koostuu  kahdesta  yksi�äisestä  rima-aidasta  asete�una  niin,  e�ä  ne  muodostavat  hyppyyn  myös 
 pituu�a.  Aidat  asetetaan  suoritussuunnassa  nousevaan  järjestykseen.  Aitojen  rimojen  korkeusero  on  10  –25 
 cm  (pikkumineille  5  –10  cm).  Taaimmaisen  aidan  riman  on  oltava  10–30  cm  pidempi  kuin  ensimmäisen  aidan 
 rima. Okserissa voidaan käy�ää myös 2–3 osaan hajoavia rimoja. 

 Okserin etummaisen siivekkeen rima tulee voida ase�aa korkeuksille 5–50 cm. 

 Rimaa  kanna�avan  pidikkeen  lisäksi  mikään  osa  (rimanpidikkeet  tai  kourut),  irrote�ava  tai  kiinteä,  ei  saa 
 työntyä esiin tolpasta tai siivekkeestä. Okserin suoritusleveys on 120–130 cm. 

 Suoritus 
 Koira hyppää esteen suorite�avan osan yli. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Arvostellaan kuten yksi�äiset hypyt. Mikäli molemmat rimat putoavat, se on vain yksi suoritusvirhe. 

 – 
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 MUURI 

 Korkeus: 
 maksit (L)  50–60 cm 
 pikkumaksit (SL)  40–50 cm 
 medit (M)  30–40 cm 
 minit (S)  20–30 cm 
 pikkuminit (XS)  10–20 cm 

 Leveys:  Suoritusosa 120–130 cm 
 Paksuus:  n. 20 cm muurin alaosassa, vähintään 10  cm muurin yläosassa 
 Tornit:  Selväs� este�ä korkeammat ja irralliset  vähintään 100 cm korkeat. Tornin paksuus voi vaihdella 
 välillä 20–40 cm, pyöreän tornin halkaisijan tulee olla 30–40 cm. Tornit ovat osa este�ä. 

 Muurin  korkeu�a  voidaan  säädellä  joko  lai�amalla  muurin  alle  tai  päälle  korotuspaloja  tai  käy�ämällä 
 erikorkuisia muurin harjaosia. 

 Muurin  yläreunaan  tulee  ase�aa  3–5  irrallista,  muurin  yläreunan  kanssa  saman  syvyistä,  turvallista  muurin 
 harjaosaa,  joiden  muoto  on  kuvan  mukainen.  Irrallisten  harjaosien  tulee  olla  hieman  toisistaan  erillään,  jo�a 
 ne voivat pudota estee�ä. Irrallisten harjaosien pohjan tai sivujen tulee olla sulje�uja. 

 Suoritus 
 Koira hyppää esteen suorite�avan osan yli. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Muurilta voi saada vain yhden suoritusvirheen, vaikka useampi kuin yksi osa putoaa tai kaatuu. 

 Suoritusvirhe 
 ●  yksi tai useampi esteen osa putoaa tai kaatuu suorituksesta 
 ●  muurin tornin kaatuminen 

 – 
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 PITUUSHYPPY 

 Esteen kokonaispituus: 
 maksit (L)  120–150 cm  4 osaa (siirtymäaika 31.12.2024 saakka 4-5 osaa) 
 pikkumaksit (SL)  90–110 cm  3 - 4 matalinta osaa 
 medit (M)  70– 90 cm  3 matalinta osaa 
 minit (S)  40–50 cm  2 matalinta osaa 
 pikkuminit (XS)  35–45 cm  2 matalinta osaa 

 Osien leveys:  120–150 cm 
 Korkeimman osan korkeus:  28 cm 
 Matalimman osan korkeus:  15 cm 
 Osien syvyys:  15 cm 

 Esteen  osat  ovat  tasavälein  erillään  toisistaan.  Pituushypyn  osat  asetetaan  tasaisin  välimatkoin  nousevassa 
 järjestyksessä.  Pituusesteen  ensimmäisen  osan  tulee  olla  vähintään  120  cm  ja  viimeinen  osa  voi  olla 
 enimmillään 
 150 cm leveä. 

 Esteen neljä kulmaa on merki�ävä irrallisilla, vähintään 120 cm korkeilla kulmakepeillä, näiden halkaisija on 
 3–5 cm. Kulmakeppien päät tulee tarvi�aessa suojata koiran ja ohjaajan turvallisuuden takaamiseksi. 
 Kulmakepit eivät ole esteen osa. 

 Suoritus 
 Koira hyppää suoritussuunnassa esteen suorite�avan osan yli yhdellä loikalla. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Kosketuksesta  esteeseen  ei  anneta  suoritusvirhe�ä.  Pituudelta  voi  saada  vain  yhden  suoritusvirheen,  vaikka 
 useampi  kuin  yksi  osa  kaatuu.  Pituushypyn  kulmakepit  helpo�avat  esteen  arvostelua.  Virhe�ä  ei  anneta,  jos 
 koira tai ohjaaja koskee kulmakeppiin tai kaataa sellaisen, vaikka siitä aiheutuu esteen osan kaatuminen. 

 Kieltovirheet 
 ●  koira hyppää esteen sivulta toiselle sivulle 
 ●  koira hyppää esteen sivuun 
 ●  koira hyppää esteen sivulta ja tulee oikein ulos 

 Suoritusvirhe 
 ●  yksi tai useampi esteen osa kaatuu suorituksesta 

 – 
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 KEHIKOTON RENGAS 

 Aukon halkaisija:  50 – 60 cm 
 Renkaan paksuus:  8–12 cm 

 Aukon keskipiste maasta mita�una: 
 minit (S)            55 cm 
 medit (M)          55 cm 
 maxit (L)             80 cm 

 Renkaan sisäpinnan alin kohta maasta mita�una  : 
 pikkuminit (XS)            yksi korkeus välillä 10-20 cm 
 pikkumaksit (SL)          yksi korkeus välillä 40-50 cm 

 Renkaan  tulee  muodostaa  yhtenäinen  ympyrän  muotoinen  kehä  ja  siinä  tulee  käy�ää  iskua  vaimentavia 
 materiaaleja.  Rengas  asetetaan  oikeaan  korkeuteen  kahden  pystytuen  avulla  renkaan  molemmin  puolin. 
 Rakenteen  tulee  taata  rii�ävä  vakaus,  e�ei  se  kaadu  liian  helpos�.  Renkaan  yläreunassa  ei  saa  olla  poiki�aista 
 tukea. 

 Suoritus 
 Koira hyppää renkaan läpi. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Kieltovirheet 

 ●  koira menee renkaan ali 

 Suoritusvirhe 
 ●  hajoavan renkaan aukeaminen koiran suori�aessa esteen 

 – 
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 4.3 KONTAKTIESTEET 

 PUOMI 
 Korkeus:  120–130 cm 
 Leveys:  30 cm 
 Osien pituus:  360–380 cm 

 Puomin  on  oltava  vakaa,  eikä  se  saa  olla  pinnaltaan  liukas.  Kalteviin  osiin  kiinnitetään  tasaisin,  noin  25  cm:n 
 välein,  listoja,  jotka  estävät  liukumista  ja  helpo�avat  kiipeämistä.  Listaa  ei  saa  kiinni�ää  alle  10  cm  päähän 
 kontak�alueen  reunasta.  Listojen  tulee  olla  20  mm  leveät  ja  5–10  mm  korkeat,  eikä  niissä  saa  olla  teräviä 
 kulmia. 
 Puomin  lappeiden  tulo-  tai  poistumissuun�en  reunat  eivät  saa  olla  teräviä,  ja  ne  tulee  suojata  niin,  e�eivät 
 koiran  tassut  pääse  liukumaan  esteen  alle.  Puomin  tukijalat  eivät  saa  nousta  puomin  pinnan  yläpuolelle. 
 Puomin jalat ja muut tukirakenteet eivät saa estää putken sijoi�amista turvallises� puomin alle. 
 Kontak�alueen  merkiksi  kaltevien  osien  alaosat  on  maala�ava  päältä  ja  reunoilta  90  cm  pituudelta  muusta 
 esteestä ero�uvalla värillä. Kontak�alueen värityksenä ei saa käy�ää valkoista, mustaa tai ruskeaa. 

 Suoritus 
 Koira  koske�aa  noustessaan  esteelle  neljällä  tassulla  tai  tassun  osalla  nousevaa  osaa,  kulkee  esteen  yli  ja 
 poistuessaan esteeltä koske�aa laskevan osan kontak�alue�a vähintään yhdellä tassulla tai tassun osalla. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Hylkääminen 

 ●  koira koskee laskevaa osaa ennen kuin koira on koskenut nousevaa osuu�a kaikilla tassuillaan 

 Kieltovirheet 
 ●  koira poistuu esteeltä, ennen kuin se on koske�anut laskevaa osuu�a kaikilla tassuillaan 
 ●  koira poistuu esteeltä muualta kuin laskevalta osuudelta 

 Suoritusvirhe 
 ●  koira  ohi�aa  laskevan  osan  kontak�alueen  koske�ama�a  sitä  vähintään  yhdellä  tassulla  tai  tassun 

 osalla 

 – 
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 KEINULAUTA 
 Leveys:  30 cm 
 Pituus:  360–380 cm 
 Korkeus  :  Esteen keskiosan korkeus 60 cm keinulaudan  päältä mita�una 

 Keinulaudan  on  oltava  vakaa,  eikä  se  saa  olla  pinnaltaan  liukas.  Liukumista  estäviä  listoja  ei  kuitenkaan  sallita. 
 Kontak�alueen  merkiksi  keinulaudan  molemmat  päät  on  maala�ava  päältä  ja  reunoilta  90  cm  pituudelta 
 muusta esteestä ero�uvalla värillä. Kontak�alueen värityksenä ei saa käy�ää valkoista, mustaa tai ruskeaa. 

 Keinun  tulee  olla  oikein  tasapainote�u:  se  ei  saa  kallistua  eikä  palautua  liian  nopeas�  tai  hitaas�.  Pienten 
 koirien  tulee  pystyä  kallistamaan  este�ä  ongelmi�a  ja  poistumaan  esteeltä  turvallises�.  Keinun  akseli  ei  saa 
 olla  10  cm  alempana  keinulaudan  pinnasta  mita�una.  Keinun  lappeiden  tulo-  tai  poistumissuun�en  reunat 
 eivät saa olla teräviä, ja ne tulee suojata niin, e�eivät koiran tassut pääse liukumaan esteen alle. 

 Tarkistus:  Keinun  laskevan  pään  tulee  osua  alustaan  2–3  sekunnin  kuluessa  siitä,  kun  kilon  (1  kg)  paino 
 sijoitetaan  esteen  laskevan  pään  kontak�alueen  keskelle;  muussa  tapauksessa  keinulautaa  tulee  säätää. 
 Keinulaudan säätämisen tulee olla mahdollista kohtuullisen vaiva�omas�. 

 Suoritus 
 Koira  koske�aa  noustessaan  esteelle  vähintään  yhdellä  tassulla  tai  tassun  osalla  nousevan  osan 

 – 
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 kontak�alue�a,  kulkee  esteen  yli  ja  poistuessaan  esteeltä  koske�aa  laskevan  osan  kontak�alue�a  vähintään 
 yhdellä  tassulla  tai  tassun  osalla.  Keinulaudan  laskevan  pään  tulee  koske�aa  alustaa,  ennen  kuin  koira  irtautuu 
 esteestä poistuen esteeltä. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Kieltovirheet 

 ●  koira poistuu esteeltä ennen kuin se on kaikilla neljällä tassullaan yli�änyt esteen keskikohdan 
 ●  koira palaa keskikohdan ylityksen jälkeen takaisin ja poistuu esteeltä keskikohtaa edeltävältä osalta 

 Suoritusvirhe 
 ●  koira ohi�aa kontak�alueen koske�ama�a sitä vähintään yhdellä tassulla tai tassun osalla 
 ●  poistuessaan esteeltä koira irtautuu esteestä ennen kuin keinulaudan laskeva pää koske�aa alustaa 

 – 
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 A-ESTE 

 Leveys:  vähintään 90 cm, saa levitä alaosasta  115 cm:iin 
 Osan pituus:  265–275 cm 
 Korkeus:  170 cm. 

 A-este koostuu kahdesta osasta/lappeesta A:n muodossa. Esteen harja muodostaa kulman. 

 A-esteen on oltava vakaa, eikä se saa olla pinnaltaan liukas. Molempiin osiin kiinnitetään tasaisin, noin 
 25  cm:n  välein,  listoja,  jotka  estävät  liukumista  ja  helpo�avat  kiipeämistä.  Listaa  ei  saa  kiinni�ää  alle  10  cm 
 päähän  kontak�alueen  reunasta.  Listojen  tulee  olla  20  mm  leveät  ja  5–10  mm  korkeat,  eikä  niissä  saa  olla 
 teräviä  kulmia.  A-esteen  harja  tulee  tarvi�aessa  suojata  niin,  e�ei  se  ole  koirille  vaarallinen.  A-esteen  lappei- 
 den  tulo-  tai  poistumissuun�en  reunat  eivät  saa  olla  teräviä,  ja  ne  tulee  suojata  niin,  e�eivät  koiran  tassut 
 pääse liukumaan esteen alle. A-esteen tukirakenteet eivät saa estää putken sijoi�amista turvallises� A:n alle. 

 Kontak�alueen  merkiksi  molempien  osien  alaosat  on  maala�ava  päältä  ja  reunoilta  106  cm  pituudelta  muusta 
 esteestä ero�uvalla värillä. Kontak�alueen värityksenä ei saa käy�ää valkoista, mustaa tai ruskeaa. 

 Suoritus 
 Koira  koske�aa  noustessaan  esteelle  neljällä  tassulla  tai  tassun  osalla  nousevaa  osaa,  kulkee  esteen  yli  ja 
 poistuessaan esteeltä koske�aa laskevan osan kontak�alue�a vähintään yhdellä tassulla tai tassun osalla. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Hylkääminen 

 ●  koira yli�ää huipun ja laskeutuu suoraan maahan koske�ama�a ensin laskevaa osaa 
 ●  koira yli�ää huipun koskema�a nousevaa osuu�a kaikilla tassuillaan 

 Kieltovirheet 
 ●  koira poistuu esteeltä, ennen kuin se on koske�anut kaikilla tassuillaan laskevaa osaa 
 ●  koira poistuu esteeltä esteen nousevalta osalta 

 Suoritusvirhe 
 ●  koira  ohi�aa  laskevan  osan  kontak�alueen  koske�ama�a  sitä  vähintään  yhdellä  tassulla  tai  tassun 

 osalla 

 – 
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 4.4 MUUT ESTEET 

 TUNNELI (PUTKI) 

 Sisähalkaisija:  60 cm 
 Pituus:  3–6 m 

 Tunnelin  tulee  olla  taipuisa  siten,  e�ä  se  voi  muodostaa  yhden  mutkan.  Tunnelin  tulee  aina  olla  vede�ynä 
 täyteen  pituuteensa.  Materiaalin  tulee  taata  yhtenäinen  pito  koko  esteellä,  väreinä  suositellaan  käyte�äväksi 
 vaaleita värejä. Radalla olevien putkien tulisi olla pito-ominaisuuksiltaan samankaltaisia. 

 Tunnelin  pysyminen  paikoillaan  ja  oikeassa  muodossa  tulee  varmistaa  tukien  ja/tai  pidikkeiden  avulla.  Putken 
 painoja  tulee  olla  1  pari/m.  Tunnelin  paikallaan  pitävät  tuet  ja/tai  pidikkeet  eivät  saa  muu�aa  tunnelin 
 muotoa eikä pienentää tunnelin halkaisijaa. 

 Suoritus 
 Koira kulkee tunnelin läpi. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 

 Kieltovirheet 
 ●  koira työntyy vähänkin tunneliin ja palaa takaisin 
 ●  kun koira lähestyy este�ä sivusta, kaikki virheelliset yritykset suori�aa este�ä 

 katsotaan kieltäytymiseksi 

 – 
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 B.0-OSA YLEINEN LAJI-JA KILPAILUOHJE 
 B.1-OSA KILPAILUKEHÄ JA ESTEET 

 PUJOTTELU 

 Pujo�elukeppien lukumäärä  12 
 Keppien korkeus:  100–120 cm 
 Kepin paksuus:  3–5 cm 

 Pujo�elukeppien  tulee  olla  jäykähköt,  ja  ne  ovat  60  cm  etäisyydellä  toisistaan  (vapaa  väli).  Pujo�elukeppien 
 tulee  olla  puuta  tai  jotain  turvallista  syntee�stä  materiaalia  (metallia  ei  suositella).  Huom.  metallisten  pujot- 
 telukeppien  käy�äminen  kansainvälisissä  kilpailuissa  on  kielle�yä.  Keppien  ulkopuolella  olevat  holkit  saavat 
 olla korkeintaan 10 cm korkeat. 

 Keppien  jalustan  tulee  olla  tukeva  ja  turvallinen.  Jalustan  tuet  eivät  saa  olla  sijoite�una  koiran 
 sääntöjenmukaiselle kulkurei�lle. Jalustan enimmäispaksuus on 8 mm ja maksimileveys 8 cm. 

 Suoritus 
 Koira  aloi�aa  pujo�elun  niin,  e�ä  ensimmäinen  keppi  jää  koiran  vasemmalle  puolelle,  toinen  keppi  jää  koiran 
 oikealle  puolelle  ja  jne.  Koiran  tulee  suori�aa  jokainen  keppiväli  oikein  ja  se  pää�ää  pujo�elun  niin,  e�ä 
 viimeinen keppi jää koiran oikealle puolelle. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Jokainen  väärä  aloitus  on  kieltovirhe.  Pujo�elusta  voi  saada  vain  yhden  suoritusvirheen  keppivälin 
 ohi�amisesta. 

 Hylkääminen 
 ●  jokainen keppivälit tulee suori�aa oikein, muuten suoritus hylätään seuraavalla esteellä 
 ●  koira pujo�elee takaisinpäin enemmän kuin kaksi keppiväliä 

 Kieltovirheet 
 ●  koira aloi�aa pujo�elun väärin 
 ●  kaikki yritykset aloi�aa pujo�elu tulee arvostella 

 Suoritusvirhe 
 ●  keppivälin ohi�aminen 

 – 
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 GAMES-PUJOTTELU 

 Pujo�elukeppien lukumäärä  6 
 Keppien korkeus:  100–120 cm 
 Kepin paksuus:  3–5 cm 

 Pujo�elukeppien  tulee  olla  jäykähköt,  ja  ne  ovat  60  cm  etäisyydellä  toisistaan  (vapaa  väli).  Pujo�elukeppien 
 tulee  olla  puuta  tai  jotain  turvallista  syntee�stä  materiaalia  (metallia  ei  suositella).  Huom.  metallisten 
 pujo�elukeppien  käy�äminen  kansainvälisissä  kilpailuissa  on  kielle�yä.  Keppien  ulkopuolella  olevat  holkit 
 saavat olla korkeintaan 10 cm korkeat. 

 Keppien  jalustan  tulee  olla  tukeva  ja  turvallinen.  Jalustan  tuet  eivät  saa  olla  sijoite�una  koiran  sääntöjenmu 
 kaiselle kulkurei�lle. Jalustan enimmäispaksuus on 8 mm ja maksimileveys 8 cm. 

 Suoritus 
 Koira  aloi�aa  pujo�elun  niin,  e�ä  ensimmäinen  keppi  jää  koiran  vasemmalle  puolelle,  toinen  keppi  jää  koiran 
 oikealle  puolelle  ja  jne.  Koiran  tulee  suori�aa  jokainen  keppiväli  oikein  ja  se  pää�ää  pujo�elun  niin,  e�ä 
 viimeinen keppi jää koiran oikealle puolelle. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Jokainen  väärä  aloitus  on  kieltovirhe.  Pujo�elusta  voi  saada  vain  yhden  suoritusvirheen  keppivälin 
 ohi�amisesta. 

 Hylkääminen 
 – 
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 B.0-OSA YLEINEN LAJI-JA KILPAILUOHJE 
 B.1-OSA KILPAILUKEHÄ JA ESTEET 

 ●  jokainen keppivälit tulee suori�aa oikein, muuten suoritus hylätään seuraavalla esteellä 
 ●  koira pujo�elee takaisinpäin enemmän kuin kaksi keppiväliä 

 Kieltovirheet 
 ●  koira aloi�aa pujo�elun väärin 
 ●  kaikki yritykset aloi�aa pujo�elu tulee arvostella 

 Suoritusvirhe 
 ●  keppivälin ohi�aminen 

 – 
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 B.0-OSA YLEINEN LAJI-JA KILPAILUOHJE 
 B.1-OSA KILPAILUKEHÄ JA ESTEET 

 HOOP 

 Korkeus:  90 -100 cm (maasta kaaren alapintaan) 
 Leveys:  80-90 cm (sisämi�a runkotolpasta toiseen) 
 Rungon ja kaaren paksuus:  15 - 32 mm 
 Runkotolpan korkeus:  40 - 50 cm 
 Tukijalan levennysosan pituus:  enintään 10 cm 
 Tukijalan pituus:  35 - 60 cm 

 Hoop  koostuu  alarimallisesta  tai  alarima�omasta  runko-osasta  ja  siihen  kiinni�yvästä  kaariosasta. 
 Alarimallisessa  hoopissa  voi  olla  joko  yksi  (1)  tai  kaksi  (2)  tukijalkaa,  alarima�omassa  hoopissa  on  aina  kaksi 
 (2)  tukijalkaa.  Kaari  kiinnitetään  runkotolppaan  joko  kiinnikkeellä  tai  si�en  kaaren  on  oltava  niin  pitkäs� 
 runkotolpan  sisällä,  e�ä  se  on  turvallinen.  Runko-osassa  voidaan  käy�ää  4-haaralii�ntä  (4-way  fi�ng)  tai 
 kahta T-lii�ntä. 

 Materiaali ja väritys: 
 Hoop  on  materiaaliltaan  muovia  tai  alumiinia  ja  muodoltaan  joko  pyöreä  tai  pyöriste�y.  Runko-osan  tulee  olla 
 pohjasta  ero�uva.  Punaista  runko-osaa  ei  suositella.  Kaariosan  suositellaan  ero�uvuuden  vuoksi  olevan 
 erivärinen kuin runko-osa. 

 Hoopin  jalkojen  päädyt  on  oltava  peite�yinä  (suljetut  putkien  päät).  Hoopissa  ei  saa  olla  teräviä  koh�a,  jotka 
 voisivat loukata koiraa. 

 Hooppien käy�ö 
 Yhden  tukijalan  malleissa  tukijalka  on  asete�ava  aina  ulkokaarteen  puolelle.  Ratasuunni�elussa  tulee  väl�ää 
 lähestymisiä,  jossa  koiran  linja  yli�ää  tukijalan.  Radalla  tulee  käy�ää  vain  yhden  tyyppisiä  hooppeja 
 (alarimaton / alarimallinen). 

 Suoritus 
 Koira kulkee hoopin läpi 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 
 Hylkääminen 

 ●  Koira kaataa esteen 

 Suoritusvirhe 
 ●  Koira ohi�aa esteen 
 ●  koira suori�aa esteen väärään suuntaan 
 ●  hoop siirtyy selväs� paikaltaan 

 – 
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 B.0-OSA YLEINEN LAJI-JA KILPAILUOHJE 
 B.1-OSA KILPAILUKEHÄ JA ESTEET 

 HOOPERS-TUNNELI 

 Halkaisija:  80 cm 
 Pituus:  1 m 

 Putken  tulee  olla  taipuisa  ja  se  tulee  aina  olla  vede�ynä  täyteen  pituuteensa.  Materiaalin  tulee  taata 
 yhtenäinen  pito  koko  esteellä.  Putken  paikoillaan  pysyminen  tulee  varmistaa  putkipainojen  avulla:  suositus 
 kaksi  painoa  -  yksi  molempiin  päihin,  mu�a  tarpeeksi  leveä  yksi  painokin  rii�ää).  Putkipainon  ulkosyrjällä  ei 
 saa olla kädensijoja tai muuta koiralle vaaraksi olevaa uloke�a. 

 Suoritus 
 Koira kulkee putken läpi. 

 – 
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 B.0-OSA YLEINEN LAJI-JA KILPAILUOHJE 
 B.1-OSA KILPAILUKEHÄ JA ESTEET 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 

 Suoritusvirhe 
 ●  koira työntyy vähänkin tunneliin ja palaa takaisin 
 ●  koira hyppää hoopers-tunnelin yli 
 ●  koira hyppää hoopers-tunnelin päälle 
 ●  koira suori�aa esteen väärään suuntaan 

 TYNNYRI 

 Korkeus:  55 - 100 cm 
 Halkaisija:  50 - 70 cm 

 Este  on  muodoltaan  lieriön  tai  perinteisen  tynnyrin  mallinen.  Esteen  tulee  olla  turvallinen,  eikä  siinä  saa  olla 
 koiralle  vaarallisia  ulokkeita  (kuten  kädensijoja  näkyvillä).  Värityksen  tulee  olla  pohjasta  ero�uva.  Ei  suositella 
 punaista  väriä.  Suositellaan  kontras�värin  lisäämistä  näkyvyyden  parantamiseksi.  Tynnyrin  sisälle  voi 
 tarvi�aessa lai�aa painon. Muut kiinnitystavat eivät ole salli�uja. 

 Suoritus 
 Koira kiertää tynnyrin tuomarin määri�ämältä puolelta. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 

 Hylkääminen 
 ●  Koira kaataa esteen 

 Suoritusvirhe 

 – 
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 ●  koira ohi�aa esteen väärältä puolelta 
 ●  koira kiertää esteen väärään suuntaan 
 ●  tynnyri siirtyy selväs� paikaltaan 
 ●  koira hyppää tynnyrin yli 
 ●  koira hyppää tynnyriä vasten 

 VERÄJÄ 

 Korkeus:  80 -100 cm 
 Leveys:  100-130 cm 
 Ilmavara maasta:  0 - 12 cm 
 Tukijalan pituus:  35 - 60 cm 
 Jalkojen paksuus:  15 - 32 mm 
 Verkon silmäkoko:  0,5 x 0,5 - 10 x 10 cm 

 Veräjä  on  suorakaiteen  muotoinen,  kahdella  tukijalalla  seisova  seinämäinen  este,  jonka  koira  kiertää.  Esteen 
 kehysosa  on  materiaaliltaan  muovia,  alumiinia  tai  puuta  ja  sen  tulee  olla  muodoltaan  joko  pyöreä  tai 
 pyöriste�y.  Veräjän  keskiosa  soveltuvasta  koiralle  turvallisesta  materiaalista  (verkko,  ri�lä  tai  vastaava).  Esteen 
 tulee  olla  taustasta  ero�uva  (esim  ei  vihreä  nurmella).  Yleises�  punaista  väriä  ei  suositella.  Tukijaloille  ei  ole 
 salli�u  levennysosaa  (kuten  hoopilla).  Jalkojen  päädyt  on  oltava  peite�yinä.  Esteen  tulee  olla  turvallinen,  eikä 
 siinä saa olla teräviä koh�a, jotka voivat loukata koiraa. 

 – 
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 B.0-OSA YLEINEN LAJI-JA KILPAILUOHJE 
 B.1-OSA KILPAILUKEHÄ JA ESTEET 

 Suoritus 
 Koira kiertää veräjän tuomarin määri�ämältä puolelta. 

 Estekohtainen arvostelu ja virheet 

 Hylkääminen 
 ●  Koira kaataa esteen 

 Suoritusvirhe 
 ●  koira ohi�aa esteen väärältä puolelta 
 ●  koira kiertää esteen väärään suuntaan 
 ●  veräjä siirtyy selväs� paikaltaan 
 ●  koira työntyy vähänkin veräjän väärälle puolelle ja palaa takaisin 
 ●  koira hyppää veräjän yli 
 ●  koira hyppää veräjää vasten 

 5 MUUTOKSET LAJI- JA KILPAILUOHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen vahvistaa Kennellii�o SAGIn hallituksen esityksestä. 

 – 
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 B.2-OSA LAJI- JA KILPAILUOHJE: LAJIMUODOT AGILITY JA HYPPY 

 Agility  on  liikunnallinen  ja  urheilullinen  kilpailulaji,  jossa  koirakolta  vaaditaan  taitoa,  nopeu�a  ja  hyvää 
 yhteistoimintaa.  Tarkoituksena  on,  e�ä  koirakko  suori�aa  kilpailuradan  virhee�ömäs�  ja  mahdollisimman 
 nopeas�. B2- osassa käsitellään agilityn lajimuodot agility ja hyppy. 

 1. RATASUUNNITTELU 
 Radan  suunni�elussa  ja  rakentamisessa  agilitytuomarin  tulee  käy�ää  erilaisia  kansallisia  esteitä 
 monipuolises�.  Tasoluokkien  eroina  ovat  radan  vaikeusaste  ja  etenemisnopeus.  Ihanneajan  määri�ämiseen 
 käytetään  radan  etenemisnopeu�a  ja  pituu�a.  Kullekin  tasoluokalle  tulee  suunnitella  vaikeusasteeltaan 
 sopiva rata. 

 Kilpailupaikkaan,  alustaan,  esteisiin  ja  sää�laan  lii�yvät  olosuhteet  tulee  o�aa  huomioon  ratasuunni�elussa 
 sekä  hyppykorkeuksien  ja  ihanneajan  määri�ämisessä.  Ratasuunni�elun  lähtökohtana  tulee  olla  turvallisuus 
 vallitsevissa olosuhteissa. 

 Hyvin  suunnitellulla  radalla  koirakolta  vaaditaan  sekä  taitoa  e�ä  nopeu�a  ja  koirakko  pystyy  etenemään 
 sujuvas�. Jokaisen radan tulisi edelly�ää tasapainoa koirakon taidon ja nopeuden suhteen. 

 1.1 Ratasuunni�elun ohjeita 
 Agility-  sekä  hyppyradalla  on  käyte�ävissä  kaikki  taulukon  (B1,  kilpailukehä  ja  esteet)  mukaiset  kansalliset 
 agilityesteet, hyppyradalla ei kuitenkaan ole kontak�esteitä. 

 Agilitytuomarin  käytössä  on  oltava  sääntöjen  mukainen  estesarja.  Estesarja  sisältää  vähintään:  14  rimallista 
 aitaa,  1  muuri,  1  pituushyppy,  1  hajoava  rengas,  1  A-este,  1  puomi,  1  keinu,  1  pujo�elu  ja  3  tunnelia,  joista 
 yhden pituus 3-4 metriä. 

 Esteiden käy�äminen ratasuunni�elussa 
 ●  Agilityradalla  tulee  olla  vähintään  kaksi  (2)  suoritusta  kontak�esteillä.  Lisäksi  suositellaan  käyte�ävän 

 keskenään  erilaisia  kontak�esteitä.  Kaikkia  eri  tyyppisiä  kontak�esteitä  tulee  käy�ää  saman 
 tapahtumapäivän aikana jokaisessa tasoluokassa vähintään yhden (1) kerran. 

 ●  Agilityradalla suositellaan käyte�ävän vähintään seitsemää (7) erilaista este�ä. 
 ●  Hyppyradalla suositellaan käyte�ävän vähintään vii�ä (5) erilaista este�ä. 
 ●  Radalla ei tule olla esteitä, joita ei suoriteta. 

 Radan määri�ely 
 ●  Radan pituus on 100–220 metriä. 

 ○  Suurin  mahdollinen  etäisyys  mitataan  suorana  linjana  esteiden  välillä.  Mi�aus  alkaa  kohdasta 
 mistä  koira  poistuu  esteeltä  ja  pää�yy  kohtaan  missä  koira  saapuu  seuraavalle  esteelle. 
 Rimallisissa hypyissä kohtana pidetään riman keskipiste�ä. 

 ●  Suorite�avien  esteiden  lukumäärä  15–22  este�ä,  joista  vähintään  seitsemän  (7)  on  hyppyesteitä  (aita, 
 okseri, muuri, pituus ja rengas) 

 ●  Kahden  peräkkäin  suorite�avan  esteen  suoritusetäisyys  toisistaan  on  5–8  metriä.  Esteiden  välinen 
 etäisyys koiran linjan mukaises� mita�una saa olla enintään 9 m. 

 ●  Tuomari voi käy�ää yhden (1) kerran  radalla 10 m esteväliä kullakin radalla. 

 — 
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 B.2-OSA LAJI- JA KILPAILUOHJE: LAJIMUODOT AGILITY JA HYPPY 

 Ratasuunni�elun ohjeita 
 ●  Rata  on  täysin  agilitytuomarin  suunniteltavissa,  mu�a  loogisen  ohjauspuolen  tulee  muu�ua 

 vähintään kaksi (2) kertaa. 
 ●  Ohjaajan  tulisi  pystyä  ohi�amaan  jokainen  este  molemmilta  puolilta.  Esteiden  välillä  on  oltava 

 vähintään 1 m (poikkeuksena putki, joka on sijoite�u A-esteen tai puomin alitse). 
 ●  Tasoluokan  1  agilityradalla  voi  olla  enintään  kolme  (3)  suoritusta  kontak�esteillä.  Tasoluokan  2-  ja  3 

 agilityradalla voi olla enintään neljä (4) suoritusta kontak�esteillä agilitytuomarin valinnan mukaan. 
 ●  Okseria saa käy�ää vain 2- ja 3-luokassa. 
 ●  Ensimmäisen ja viimeisen esteen tulee olla hyppyeste (aita, okseri, muuri, pituus ja rengas). 
 ●  Pujo�elu, rengas, muuri ja okseri suoritetaan korkeintaan yhden (1) kerran kilpailuradan aikana. 
 ●  Okseri,  rengas,  pituushyppy,  puomi  ja  a-este  tulee  sijoi�aa  niin,  e�ä  koiralla  on  edelliseltä  esteeltä 

 mahdollisuus hakeutua suoraan lähestymislinjaan. 
 ●  Rengas tulee sijoi�aa siten, e�eivät renkaan jalat jää selkeäs� ohjaajan tai koiran etenemislinjalle. 
 ●  Radalla voi olla enintään viisi (5) putkisuoritusta. 

 1.2 Kilpailukehän koko 
 Kilpailukehän  vähimmäiskoko  on  800  m  2  (suosituksena  20  m  x  40  m  alue,  kuitenkin  niin  e�ä  lyhyemmän  sivun 
 vähimmäismi�a on 15 m). 

 1.3 Radan rakentaminen 
 Ennen  kilpailun  alkua  agilitytuomari  tarkastaa  käyte�ävissä  olevien  esteiden  sääntöjenmukaisuuden  ja  antaa 
 ratapiirrokset kilpailunjärjestäjälle. Radan rakentaminen on kilpailunjärjestäjän vastuulla. 

 Agilitytuomarin  suunni�elema  rata  numeroidaan  suoritusjärjestyksessä.  Numerokyl�en  sijain�in  on 
 kiinnite�ävä  erityistä  huomiota  ja  ne  tulee  sijoi�aa  siten,  e�eivät  ne  estä  koirakkoa  valitsemasta  heille 
 sopivinta  rei�ä  ja  e�ä  koiran  on  turvallista  suori�aa  este.  Erityishuomiota  on  kiinnite�ävä 
 takaakiertoesteiden  numeroin�in.  Numeroinnin  sijoi�amisen  esteelle  tulee  kertoa  selkeäs�  esteen 
 suoritussuunta.  Poikkeuksena  U-muotoinen  putki,  jossa  numeron  voi  sijoi�aa  keskelle  kertomaan,  e�ä  putken 
 voi suori�aa kummasta suunnasta tahansa. 

 Agilitytuomari  tarkistaa  radan  linjat  ja  turvallisuuden,  esteiden  sijainnin,  esteiden  numeroinnin,  radan 
 pituuden sekä ihanneajan ennen kilpailuluokan rataantutustumisen alkamista. 

 1.4 Ajano�o 
 Arvokilpailuissa,  kansainvälisissä  ja  muissa  SAGIn  erikseen  määräämissä  kilpailuissa  suoritusaika  tulee  mitata 
 ensisijaises�  sähköisellä  ajano�olai�eistolla.  Muissa  virallisissa  kilpailuissa  tulee  käy�ää  sähköistä  ajano�oa, 
 mikäli se on mahdollista toteu�aa. SAGI voi antaa ajano�olai�eita koskevia lisäohjeita. 

 Ajano�o  alkaa  koiran  ohite�ua  lähtölinjan  tai  ohjaajan  käynniste�yä  ajanoton.  Ajano�o  loppuu,  kun  koira  on 
 yli�änyt maalilinjan suorite�uaan  viimeisen esteen. 

 1.5 Ihanneaika 
 Agilitytuomari  määri�ää  ihanneajan  kilpailun  taso-  ja  kokoluokan,  erityispiirteiden  ja  vallitsevien  olosuhteiden 
 mukaan.  Ihanneaika  määräytyy  jakamalla  radan  pituus  valitulla  etenemisnopeudella  tai  määritetään 
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 �lastollisin ja/tai laskennallisin menetelmin (liite D). 

 Ihanneaikaan  voidaan  tehdä  tarkennuksia  kilpailuluokan  viiden  (5)  ensimmäisen  tuloksen  tehneen  koirakon 
 suoritusten  perusteella.  Agilitytuomarin  on  ilmoite�ava  tuomarinsihteerille  ihanneajan  tarkennuksesta 
 väli�ömäs� viidennen koirakon kilpailusuorituksen jälkeen. 

 Arvokilpailujen  järjestämisohjeessa  voidaan  antaa  erillisiä  määräyksiä  ihanneajan  ase�amisesta 
 matemaa�sin  perustein.  Näin  laske�u  ihanneaika  määritellään  erikseen,  jo�a  eri  ratojen  vertailukelpoisuus 
 voidaan saavu�aa pistelaskuun perustuvassa järjestelmässä paremmuuden selvi�ämiseksi. 

 1.6 Enimmäisaika 
 Kansallisissa  kilpailuissa,  joissa  ihanneaika  lasketaan  radan  pituuden  ja  valitun  etenemisnopeuden  perusteella, 
 enimmäisaika on 1,5 kertaa ihanneaika. 

 Kansallisissa  kilpailuissa,  joissa  ihanneaika  määritetään  laskennallises�,  enimmäisaika  lasketaan  jakamalla 
 radan pituus 2,5 m/s etenemällä agilityradalla ja jakamalla 3,0 m/s etenemällä hyppyradalla. 

 2. KILPAILUSUORITUKSEN ARVOSTELU 
 2.1 Rataantutustuminen 
 Rataantutustuminen  suoritetaan  ryhmi�äin.  Rataantutustumisryhmille  varatun  tutustumisajan  tulee  olla  yhtä 
 pitkä  (vähintään  5  min/  ryhmä)  ja  ryhmien  koon  suunnilleen  yhtä  suuria.  Valmentajat  tai  muut  avustajat  eivät 
 saa  osallistua  rataantutustumiseen.  Yhdessä  rataantutustumisryhmässä  ei  saa  olla  enempää  kuin  50 
 kilpailijaa.  Suositeltavaa  on  jakaa  kilpailijat  useampaan  rataantutustumisryhmään  mikäli  kilpailijoita  on 
 enemmän kuin 40. 

 Kilpailutoiminnan  erityisluvalla  ohjaajalle  voidaan  myöntää  oikeus  jatkaa  rataantutustumista  erityisluvan 
 määritelmän  mukaisen  ajan  yksin  tai  yhdessä  toisten  erityisluvan  saaneiden  ohjaajien  kanssa  tai  muita 
 rataantutustumiseen lii�yviä erioikeuksia. 

 2.2 Suorituksen kulku 
 Ohjaaja  saapuu  kilpailukehään  ja  ase�aa  koiran  lähtölinjan  taakse  valitsemaansa  asentoon.  Mikäli  koira  on 
 vielä  talu�messa,  talu�n  ja  kaulain  otetaan  pois.  Turvallisuussyistä  koiralla  ei  saa  olla  koskaan  niitä 
 suorituksen aikana, jollei kilpailijalle ole erityisluvassa anne�u lupaa poiketa tästä. 

 Koirakko  aloi�aa  suorituksen  lähtöluvan  saatuaan.  Ajano�o  alkaa  koiran  ohite�ua  lähtölinjan  tai  ohjaajan 
 käynniste�yä ajanoton. Kaikenlaiset käskyt ja signaalit ovat salli�uja kilpailusuorituksen aikana. 

 Ohjaajan  tehtävänä  on  ohjata  koira  suori�amaan  esteet  oikeassa  järjestyksessä  koskema�a  itse  koiraan  tai 
 esteisiin.  Ohjaaja  ei  saa  itse  suori�aa  esteitä  eikä  mennä  niiden  yli  tai  ali.  Kilpailusuoritus  pää�yy  ja  ajano�o 
 loppuu,  kun  koira  on  yli�änyt  maalilinjan  suorite�uaan  viimeisen  esteen.  Koirakon  tulee  poistua 
 kilpailukehästä väli�ömäs�. 

 Koirakko  on  tuomarin  arvostelun  alaisuudessa  siitä  hetkestä,  kun  he  saapuvat  kehään,  siihen  hetkeen,  kun  he 
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 poistuvat kehästä. 

 2.3 Virheet 
 Yhteisvirheet  tarkoi�avat  aikavirheiden  sekä  suoritusvirheiden  yhteismäärää.  Kilpailusuorituksen  aikana  voi 
 saada virheitä seuraavas�: 

 Aikavirheet 
 Suoritusaika  kirjataan  sadasosasekunnin  tarkkuudella  ja  aikavirheitä  muodostuu,  mikäli  suoritusaika  yli�ää 
 ihanneajan:  Jokaisesta  ihanneajan  yli�ävästä  sekunnista  tulee  yhtä  monta  virhepiste�ä  sadasosasekunnin 
 tarkkuudella. Esimerkiksi ihanneajan ylitys 1,56 sekunnilla tuo�aa 1,56 virhepiste�ä. 

 Suoritusvirheet 
 Kaikki suoritusvirheet tuo�avat viisi (5) virhepiste�ä. 
 a) ohjaajan virheet 

 ●  ohjaaja  kulkee  lähtö-  tai  maalilinjaa  osoi�avien  tolppien  välistä  tai  muutoin  leikkaa  tai  yli�ää  tolppien 
 välisen linjan 

 ●  ohjaaja koskee koiraansa saaden siitä etua 
 ●  ohjaaja koskee esteeseen saaden siitä etua 

 b) estekohtaiset virheet 
 ●  erikseen mainitut estekohtaiset suoritusvirheet 
 ●  mikäli useampi kuin yksi osa putoaa tai kaatuu suorituksessa, se on vain yksi virhe ko. esteeltä 
 ●  mikäli esteen osa putoaa sen jälkeen, kun koira on suori�anut seuraavan esteen, ei virhe�ä anneta 

 c) kieltovirheet 
 ●  koira pysähtyy esteen edessä 
 ●  koira kääntyy pois esteeltä 
 ●  koira ohi�aa esteen 
 ●  erikseen mainitut estekohtaiset kieltovirheet 

 d) muut virheet 
 ●  uusintasuorituksessa  annetut  virheet  (Force  Majeure  –�lanteet),  mikäli  suoritus  ei  ole 

 kilpailunomainen 

 Muuta huomioitavaa 
 ●  Estekohtaiset  kieltovirheet  tulee  aina  korjata;  mikäli  näin  ei  tehdä,  on  seurauksena  hylkääminen. 

 Jokainen yritys suori�aa este�ä tulee arvostella. 
 ●  Koiran  katsotaan  poistuneen  kontak�esteeltä  sekä  tunnelista,  kun  se  on  koskenut  maahan  kaikilla 

 neljällä tassullaan. 

 2.4  Tuloksen muodostuminen 
 Tulos  muodostuu  koirakon  yhteisvirheistä  sekä  suoritusajasta.  Suoritusaika  kirjataan  sadasosasekunnin 
 tarkkuudella. 
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 Merkitsevä tulos 
 Merkitsevä tulos on molemmissa lajimuodoissa (agility ja hyppy) 0,00 virhepiste�ä. 

 Jos  kahdella  tai  useammalla  koirakolla  on  sama  määrä  yhteisvirheitä,  niin  nopeamman  ajan  tehnyt  koirakko 
 voi�aa. 

 2.5 Kilpailusuorituksen hylkääminen 
 Yleiset hylkäysperusteet on määrite�y kilpailusäännössä. 

 Mikäli koira kaataa suorituksen aikana siivekkeen hypystä, joka suoritetaan uudelleen, suoritus hylätään. 

 Hylkäyksen  jälkeen  toimitaan  tuomarin  antamien  ohjeiden  mukaises�.  Mikäli  suoritus  ei  ole  kilpailunomainen, 
 agilitytuomari voi velvoi�aa koirakon poistumaan radalta väli�ömäs�. 

 3. AGILITYN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 

 3.1 Kilpailun anominen 
 Kennellii�o  on  siirtänyt  SAGIlle  oikeuden  vuosi�ain  pää�ää  SM-kilpailujen  järjestäjästä.  Agilityn  SM-kilpailut 
 järjestetään SAGIn vuosikokouksen vahvistaman arvokilpailujen vuosikilpailukalenterin mukaises�. 

 Kirjallinen  SM-kilpailuanomus  toimitetaan  SAGIlle  määräaikaan  mennessä.  Agilityn  SM-kilpailujen  yhteydessä 
 järjeste�ävistä muista kilpailuista tulee olla maininta anomuksessa. 

 Anomus Agilityliitossa viimeistään  Anomus ja ilmoitus Kennelliitossa viimeistään 

 1.1. edellistä vuo�a  31.1. kisavuonna 

 3.2 Osallistumisoikeus 
 ●  Suomenmestaruuskilpailuihin  osallistuvan  ohjaajan  on  oltava  Suomen  kansalainen.  Ohjaajalla  on 

 oltava voimassa oleva kilpailulisenssi. 
 ●  SM-kilpailuissa  osallistumisoikeus  on  koirilla,  jotka  ovat  tunnistusmerki�yjä  ja  rekisteröityjä  Suomen 

 Kennelliiton rotukoirarekisteriin. 
 ●  Koiralla tulee olla kilpailuoikeus agility ja hyppy -lajimuotojen ylimmässä tasoluokassa. 

 3.2.1 Yksilö SM-kilpailu 

 Yksilö SM-kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka täy�ävät jonkin seuraavista kriteereistä: 

 ●  hallitseva suomenmestari, 
 ●  hallitseva piirinmestari nollatuloksella (0,00) tai 
 ●  täy�ää kyseiselle kilpailulle asetetut osallistumiskriteerit. 

 SAGI vahvistaa yksilö SM-kilpailun osallistumiskriteerit vuosi�ain SM-kilpailuohjeessa. 
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 3.2.2 Joukkue SM-kilpailu 
 SAGI vahvistaa joukkue SM-kilpailun osallistumiskriteerit vuosi�ain SM-kilpailuohjeessa. 

 3.3 Ilmoi�autuminen 
 Agilityn  SM-kilpailuun  ilmoi�audutaan  kilpailunjärjestäjän  antamien  ohjeiden  mukaises�  viimeiseen 
 ilmoi�autumispäivään mennessä. Vain maksetut ilmoi�autumiset hyväksytään. 

 Joukkueen  kokoonpano  ilmoitetaan  yhdistysten  kau�a,  eikä  sitä  voi  muu�aa  ilmoi�autumisajan  pääty�yä. 
 Tarvi�aessa  SAGI  voi  rajoi�aa  joukkueiden  enimmäismäärää.  Rajoituksesta  ja  rajoitusperusteista  on 
 maini�ava etukäteen. 

 3.4 Kilpailun järjestäminen 
 Kilpailunjärjestäjä  vastaa  käytännön  järjestelyistä  sekä  huoleh�i  kaikista  kilpailuun  ja  sen  järjestämiseen 
 lii�yvistä  kustannuksista.  Kilpailun  järjestämisestä  ja  tuo�ojen  jakamisesta  SAGIn  ja  kilpailunjärjestäjän  välillä 
 sovitaan  erillisellä  sopimuksella.  SAGI  lahjoi�aa  mitalit  suomenmestareille  ja  kilpailunjärjestäjä  hankkii  muut 
 palkinnot.  Kilpailuun  voidaan  lahjoi�aa  kiertopalkintoja,  jolloin  lahjoi�aja  esi�ää  kiertopalkinnon 
 luovutusperusteet, jotka SAGI hyväksyy. Kilpailun ajano�o tulee järjestää sähköises�. 

 3.5 KIlpailun erityispiirteet 

 3.5.1 Yksilö SM-kilpailu 

 Agilityn  yksilö  SM-kilpailu  järjestetään  vuosi�ain  kaikissa  kansallisissa  kokoluokissa.  SM-kilpailu  koostuu 
 kahdesta  radasta  joista  toinen  on  hyppyrata  ja  toinen  agilityrata.  Ratojen  yhteistulos  ratkaisee  mestaruuden. 
 SAGI  vahvistaa  vuosi�ain  finaaliradalle  osallistuvien  koirakoiden  määrän.  Yksilökilpailu  on  virallinen,  ja  siinä 
 noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä. 

 Mikäli  useampi  koirakko  päätyy  tuloksissa  samaan  virhepistemäärään  ja  samaan  suoritusaikaan, 
 Suomenmestaruus  selvitetään  finaaliradan  uusinnalla.  Muiden  sijoitusten  ollessa  kyseessä  sijoitus  jaetaan. 
 Uusintasuoritukset  eivät  vaikuta  koirakon  saavu�amaan  tulokseen,  uusintasuorituksella  ratkaistaan  vain 
 sijoitukset. 

 Kaikkien yksilö SM-kilpailuun osallistuneiden kilpailukirjaan merkitään suomenmestaruusratojen yhteistulos 
 ja sijoitus. Suomenmestaruusratojen perusteella ei jaeta ser�fikaa�a. 

 3.5.2 Joukkue SM-kilpailu 

 SAGI  vahvistaa  vuosi�ain  joukkue  SM-kilpailun  kilpailumuodon,  ratojen  määrän  ja  laadun.  Yhdistykset  voivat 
 ilmoi�aa SAGIn vuosi�ain vahvistaman määrän joukkueita. 

 Joukkuekilpailussa  tuloksen  ollessa  sama  eri  joukkueilla,  voi�aa  se  joukkue,  jolla  on  radalta  vähemmän 
 suoritusvirheitä.  Mikäli  useampi  joukkue  päätyy  tuloksissa  samaan  virhepistemäärään  ja  samaan 
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 suoritusaikaan,  Suomenmestaruus  selvitetään  finaaliradan  uusinnalla  (joukkueen  viimeinen  koirakko).  Muiden 
 sijoitusten ollessa kyseessä sijoitus jaetaan. 

 Joukkuekilpailu  on  virallinen,  ja  siinä  noudatetaan  kaikilta  osin  agilitykilpailujen  sääntöjä  ja  ohjeita. 
 Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä kilpailukirjaan. 

 3.6 Tuomarit 
 SAGI  nimeää  kilpailun  johtavan  ylituomarin  sekä  kilpailun  vastaavat  ja  avustavat  agilitytuomarit.  Kilpailuissa 
 käytetään  radalla  vastaavan  agilitytuomarin  lisäksi  avustavaa  agilitytuomaria.  Vastaava  agilitytuomari 
 määri�elee, miten hän ja avustava agilitytuomari jakavat tehtävät radalla. 

 3.7 Tiedo�aminen 
 Kilpailusta  �edotetaan  Koiramme-lehdessä  sekä  SAGIn  ko�sivuilla.  Lisäksi  kilpailusta  voidaan  �edo�aa 
 SM-kilpailuiden  ja  kilpailunjärjestäjän  ko�sivuilla  sekä  muissa  SAGIn  sekä  kilpailunjärjestäjän  valitsemissa 
 �edotuskanavissa. 

 Kilpailun  tulokset  tulee  toimi�aa  SAGIn  määri�elemässä  muodossa  SAGI:lle  ja  SAGI  toimi�aa  tulokset 
 Kennelliiton toimistolle viimeistään yksi (1) viikko kilpailujen jälkeen. 

 4. SAGIN LAJIIN LIITTYVIEN TOIMINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN 
 Muilta osin noudatetaan SAGIn lajiin lii�yviä lajin toimintaohjeita. 

 5. MUUTOKSET LAJI- JA ARVOSTELUOHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen vahvistaa Kennellii�o SAGIn hallituksen esityksestä. 

 — 
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 Gamblersin  tavoi�eena  on  testata  ohjaajan  strategisia  taitoja,  ymmärrystä  omista  vahvuuksista,  koiran  taitoja 
 sekä  rohkeu�a  pelata  riskillä.  Gamblers-kilpailu  kilpaillaan  radalla,  joka  koostuu  kahdesta  erikseen 
 kellote�avasta osuudesta: alkuosuus ja loppuosuus (eli gamble). 

 Alkuosuudessa  kerätään  pisteitä  esteitä  suori�aen.  Alkuosuudella  on  mahdollista  kerry�ää  lisäpisteitä 
 suori�amalla lisäpistetehtäviä (Mini-Gamble ja Jokeri). 

 Loppuosuudella  koiran  on  suorite�ava  ennalta  määrä�y  estekuvio  virhee�ömäs�  määrätyn  suoritusajan 
 pui�eissa  kerätäkseen  loppuosuudelta  saatavat  pisteet.  Määrä�yjä  Gamble-tehtäviä  ovat  muun  muassa 
 etäisyys-gamble, aika-gamble ja kerroin-gamblers. 

 1. RATASUUNNITTELU 
 Radan  suunni�elussa  ja  rakentamisessa  agilitytuomarin  tulee  käy�ää  erilaisia  kansallisia  esteitä 
 monipuolises�.  Tasoluokkien  eroina  ovat  gamble-osuuden  vaa�mustaso  (käyte�ävät  esteet,  estemäärä, 
 kuvion  vaikeus,  vaadi�ava  etäisyys)  ja  gamble-osuuteen  käyte�ävä  aika.  Kullekin  tasoluokalle  tulee  suunnitella 
 vaikeusasteeltaan sopiva rata. 

 Hyvin  suunnitellulla  radalla  koirakolta  vaaditaan  sekä  taitoa  e�ä  nopeu�a  ja  koirakko  pystyy  etenemään 
 sujuvas�. Jokaisen radan tulisi edelly�ää tasapainoa koirakon taidon ja nopeuden suhteen. 

 Kilpailupaikkaan,  alustaan,  esteisiin  ja  sää�laan  lii�yvät  olosuhteet  tulee  o�aa  huomioon  ratasuunni�elussa 
 sekä  hyppykorkeuksien  ja  ihanneajan  määri�ämisessä.  Ratasuunni�elun  lähtökohtana  tulee  olla  turvallisuus 
 vallitsevissa olosuhteissa. 

 1.1 Ratasuunni�elun ohjeita 
 Gamblers-radalla on käyte�ävissä kaikki taulukon (B1, kilpailukehä ja esteet) mukaiset kansalliset agilityesteet. 

 Tuomarin  käytössä  on  oltava  sääntöjen  mukainen  estesarja.  Estesarja  sisältää  vähintään:  14  rimallista  aitaa,  1 
 muuri,  1  pituushyppy,  1  hajoava  rengas,  1  A-este,  1  puomi,  1  keinu,  1  pujo�elu  ja  3  tunnelia,  joista  yhden 
 pituus 3-4 metriä. Lisäksi suositellaan games-pujo�elua. 

 Esteiden käy�äminen ratasuunni�elussa 
 ●  Radalla  olevan  estelajitelman  on  oltava  rii�ävä  pisteiden  keräämiselle.  Esteistä  saatavat  pisteet  ja 

 vaa�mukset esteiden määrästä on esite�y taulukossa. 
 ●  Kolmen (3) pisteen kategoriassa on mahdollista käy�ää kahta (2) erillistä games-pujo�elua. 
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 Taulukko 1. Esteistä saatavat pisteet Gamblersissä ja niiden vaadi�u määrä radalla. 

 Pisteet  Esteet  Salli�u/Vaadi�u määrä radalla 

 1  Hyppy  Rajoi�amaton 

 2  Okseri,  tunneli , rengas, muuri, pituus  Rajoi�amaton 

 3  Puomi, A-este, keinu tai games-pujo�elu  Pakollinen: 1, 2 tai 3 kpl 

 4  Tuomarin itse valitsema kansallinen agilityeste  Valinnainen, vain 1 kpl 

 5  pujo�elu, puomi, keinu tai A-este  Pakollinen, 1 tai 2 kpl 

 Radan määri�ely 
 ●  Radan pituus vaihtelee kilpailijoiden strategisten valintojen mukaan. 

 ○  Kahden  loppuosuudella  peräkkäin  suorite�avan  esteen  suoritusetäisyys  toisistaan  on 
 vähintään viisi (5) metriä. 

 Ratasuunni�elun ohjeita 
 ●  Rata on täysin tuomarin suunniteltavissa. 
 ●  Tuomari  määri�elee  gamblers-radan  lähtöhypyn/lähtölinjan.  Maalihyppy  voi  olla  gamble-osuuden 

 viimeinen  este  tai  suoritus  voi  pää�yä  kun  koira  yli�ää  maalilinjan.  Radan  suunni�elussa  on  ote�ava 
 huomioon, e�ä ajano�ajalla täytyy olla näkyvyys näille linjoille. 

 ●  Kaikkien gamble-viivojen tulee olla selkeäs� ja turvallises� merkityt. 
 ●  Ohjaajan  tulisi  pystyä  ohi�amaan  jokainen  este  molemmilta  puolilta.  Esteiden  välillä  on  oltava 

 vähintään 1 m (poikkeuksena putki, joka on sijoite�u A-esteen tai puomin alitse). 
 ●  Okseria saa käy�ää vain 2- ja 3-luokassa. 
 ●  Loppuosuudella on huomioitava suorituksen turvallisuuteen lii�yvät ohjeistukset. 

 1.2 Kilpailukehän koko 
 Kilpailukehän  vähimmäiskoko  on  800  m  2  (suosituksena  20  m  x  40  m  alue,  kuitenkin  niin  e�ä  lyhyemmän  sivun 
 vähimmäismi�a on 15 m). 

 1.3 Radan rakentaminen 
 Ennen  kilpailun  alkua  agilitytuomari  tarkastaa  käyte�ävissä  olevien  esteiden  sääntöjenmukaisuuden  ja  antaa 
 ratapiirustukset kilpailunjärjestäjälle. Radan rakentaminen on kilpailunjärjestäjän vastuulla. 

 Agilitytuomarin  suunni�eleman  radan  esteet  pisteytetään.  Numerokyl�en  ja  muiden  vastaavien 
 merkitsemisvälineiden  sijain�in  on  kiinnite�ävä  erityistä  huomiota  ja  ne  tulee  sijoi�aa  siten,  e�eivät  ne  estä 
 koirakkoa valitsemasta heille sopivinta rei�ä ja e�ä koiran on turvallista suori�aa este. 

 Agilitytuomari  tarkistaa  radan  linjat  ja  turvallisuuden,  esteiden  sijainnin  ja  esteiden  pisteytyksen  sekä 
 ihanneajan ennen kilpailuluokan rataantutustumisen alkamista. 

 1.4 Ajano�o 
 Arvokilpailuissa,  kansainvälisissä  ja  muissa  SAGIn  erikseen  määräämissä  kilpailuissa  suoritusaika  tulee  mitata 
 ensisijaises�  sähköisellä  ajano�olai�eistolla.  Muissa  virallisissa  kilpailuissa  tulee  käy�ää  sähköistä  ajano�oa, 
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 mikäli  se  on  mahdollista  toteu�aa.  Mikäli  sähköistä  ajano�oa  ei  voida  luote�avas�  sääntöjen  määräämällä 
 tavalla  järjestää,  voi  kilpailunjärjestäjä  käy�ää  käsiajano�oa.  SAGI  voi  antaa  ajano�olai�eita  koskevia 
 lisäohjeita. 

 Alkuosuuden  ajano�o  alkaa  koiran  yli�äessä  lähtöhypyn/-linjan.  Loppuosan  ajano�o  käynnistyy  väli�ömäs� 
 alkuosuuden  pääty�yä  ja  pää�yy  koiran  suorite�ua  maalihypyn.  Gamble-kuvion  suoritus  alkaa  koiran  alkaessa 
 suori�aa  gamble-kuvion  ensimmäistä  este�ä.  Sama  este  voidaan  suori�aa  useamman  kerran  osana 
 gamble-kuviota. Koiran aika pysähtyy siihen, kun koira yli�ää maaliesteen/maaliviivan. 

 1.5 Kokonaisaika 
 Tuomari  määri�ää  alku-  ja  loppuosuuden  ajan  tai  koko  suoritukseen  käyte�ävän  kokonaisajan  o�aen 
 huomioon  kilpailun  taso-  ja  kokoluokan,  erityispiirteiden  ja  vallitsevien  olosuhteiden  mukaan.  Määri�äessään 
 loppuosuuden  aikaan  tuomarin  tulee  o�aa  huomioon  gamble-alueelle  siirtymiseen  kuluvan  ajan, 
 gamble-kuvioon kuuluvien esteiden lukumäärän, tyypin sekä gamble-kuvion pituuden. 

 Suoritusaikaan  voidaan  tehdä  tarkennuksia  kilpailuluokan  viiden  (5)  ensimmäisen  tuloksen  tehneen  koirakon 
 suoritusten  perusteella.  Agilitytuomarin  on  ilmoite�ava  tuomarinsihteerille  kokonaissajan  tarkennuksesta 
 väli�ömäs� viidennen koirakon kilpailusuorituksen jälkeen. 

 2. KILPAILUSUORITUKSEN ARVOSTELU 
 2.1 Rataantutustuminen 
 Rataantutustuminen  suoritetaan  ryhmi�äin.  Rataantutustumisryhmille  varatun  tutustumisajan  tulee  olla  yhtä 
 pitkä  (vähintään  15  min/  ryhmä)  ja  ryhmien  koon  suunnilleen  yhtä  suuria.  Valmentajat  tai  muut  avustajat 
 eivät  saa  osallistua  rataantutustumiseen.  Yhdessä  rataantutustumisryhmässä  ei  saa  olla  enempää  kuin  50 
 kilpailijaa.  Suositeltavaa  on  jakaa  kilpailijat  useampaan  rataantutustumisryhmään  mikäli  kilpailijoita  on 
 enemmän  kuin  40.  Rataantutustumisessa  ohjaaja  saa  käy�ää  apunaan  kelloa,  ratasuorituksen  aikana  kelloa  ei 
 saa käy�ää apuna. 

 Kilpailutoiminnan  erityisluvalla  ohjaajalle  voidaan  myöntää  oikeus  jatkaa  rataantutustumista  erityisluvan 
 määritelmän  mukaisen  ajan  yksin  tai  yhdessä  toisten  erityisluvan  saaneiden  ohjaajien  kanssa  tai  muita 
 rataantutustumiseen lii�yviä erioikeuksia. 

 2.2 Suorituksen kulku 
 Ohjaaja  saapuu  kilpailukehään  ja  ase�aa  koiran  lähtölinjan  taakse  valitsemaansa  asentoon.  Mikäli  koira  on 
 vielä  talu�messa,  talu�n  ja  kaulain  otetaan  pois.  Turvallisuussyistä  koiralla  ei  saa  olla  koskaan  niitä 
 suorituksen aikana, jollei kilpailijalle ole erityisluvassa anne�u lupaa poiketa tästä. 

 Koirakko  aloi�aa  suorituksen  lähtöluvan  saatuaan.  Ajano�o  alkaa  koiran  ohite�ua  lähtölinjan  tai  ohjaajan 
 käynniste�yä ajanoton. Kaikenlaiset käskyt ja signaalit ovat salli�uja kilpailusuorituksen aikana. 

 Ohjaajan  tehtävänä  on  ohjata  koira  suori�amaan  radan  alkuosuuden  esteet  suunni�elemassaan 
 järjestyksessä  sekä  suori�aa  ennalta  määrä�y  loppuosa  koskema�a  itse  koiraan  tai  esteisiin.  Ohjaaja  ei  saa 
 itse  suori�aa  esteitä  eikä  mennä  niiden  yli  tai  ali.  Kilpailusuoritus  pää�yy  ja  ajano�o  loppuu,  kun  koira  on 
 yli�änyt maalilinjan. Koirakon tulee poistua kilpailukehästä väli�ömäs�. 
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 Koirakko  on  tuomarin  arvostelun  alaisuudessa  siitä  hetkestä,  kun  he  saapuvat  kehään,  siihen  hetkeen,  kun  he 
 poistuvat kehästä. 

 2.2.1 Radan alkuosuus 

 Alkuosuuden  aikana  tarkoituksena  on  kerätä  mahdollisimman  paljon  pisteitä  ennaltamäärätyn  suoritusajan 
 (yleensä  noin  25-35  sekun�a)  pui�eissa.  Pisteitä  saa  jokaisesta  virhee�ömäs�  suoritetusta  esteestä 
 pisteytystaulukon mukaises�. Esteiden suoritusjärjestys on vapaas� vali�avissa. 

 Esteiden suori�aminen ja pisteytys 
 Esteiden  suoritussuunta  on  vapaas�  vali�avissa  (poislukien  pituus,  keinu  ja  okseri).  Koirakko  saa  pisteet 
 esteen  suori�amisesta  koiran  suorite�ua  esteen  virhee�ömäs�  loppuun  (esim.  koiran  yksi  tassu  on 
 koske�anut  puomin  alastulokontak�a  tai  koiran  kaikki  tassut  ovat  tulleet  ulos  putkesta).  Gamblersin 
 ratavirheet  ovat  samat  kuin  agilitysäännöstössä  esitetyt,  paitsi  e�ä  kieltovirheitä  ei  arvostella  (B2,  kohta  2.3 
 virheet). 

 Koirakko  voi  saada  pisteitä  saman  esteen  virhee�ömästä  suori�amisesta  vain  kaksi  (2)  kertaa  esteen 
 suoritussuunnasta  riippuma�a.  Jos  koira  yri�ää  suori�aa  esteen  onnistuma�a  siinä,  esteen  suori�amista  voi 
 yri�ää  uudestaan  niin  useas�  kuin  ohjaaja  haluaa,  kuitenkin  niin,  e�ä  pisteitä  voi  saada  vain  kahdesta  (2) 
 hyväksytystä suorituksesta. 

 Tuomari  huutaa  pistemääriä  sitä  mukaa  kun  koirakko  suori�aa  esteitä.   Rataa  ei  korjata  ratasuorituksen  aikana. 
 Tämä  tarkoi�aa  sitä,  e�ä  esimerkiksi  �ppunu�a  rimaa  tai  hajonnu�a  rengasta  ei  laiteta  takaisin  paikoilleen, 
 jolloin  koira  ei  enää  voi  suori�aa  este�ä  onnistunees�  (koska  este  ei  ole  suorituskunnossa).  Kyseiseltä  esteeltä 
 ei tällöin ole enää mahdollista saada pisteitä. 

 Alkuosuuden  aikana  koira  voi  suori�aa  loppuosuuden  gamble-esteitä,  kunhan  niitä  ei  suoriteta  siinä 
 järjestyksessä kuin gamble-tehtävässä. Seuraavat ovat salli�uja vaihtoehtoja: 

 A.  Yksi este voidaan suori�aa kaksi kertaa peräkkäin. 
 B.  Kaksi  tai  useampi  este  voidaan  suori�aa  vastakkaisessa  järjestyksessä  kuin  gamble-tehtävässä,  eli 

 numerot suurimmasta pienimpään. 
 C.  Kaksi  tai  useampi  este  voidaan  suori�aa  kunhan  niitä  ei  tehdä  numerojärjestyksessä  pienimmästä 

 suurimpaan. 

 Jos  koira  missään  vaiheessa  ennen  gamblen  alkua  suori�aa  kaksi  gamble-este�ä  numerojärjestyksessä, 
  koirakko  ei  voi  enää  saada  pisteitä  loppu-gamblestä.  Koirakko  saa  kuitenkin  jatkaa  pisteiden  keräämistä, 
 kunnes  alkuosuuden  aika  loppuu.   Jos  aika-  ja  etäisyys-gamblessa  on  useita  vaihtoehtoja,  mene�ää  koirakko 
 mahdollisuuden saada pisteitä toisesta vaihtoehdosta mu�a voi yri�ää vielä toisen suori�amista. 

 Tuomari  voi  alkuosuuden  aikana  hylätä  koirakon  suorituksen,  jos  ohjaaja  selkeäs�  vain  oleilee 
 gamble-osuuden  lähellä  yri�ämä�ä  ak�ivises�  kerätä  pisteitä  tai  ohjaa  koiraansa  suori�amaan  samoja  esteitä 
 uudestaan saama�a niistä pisteitä, vain päästäkseen edulliseen asemaan loppuosuu�a ajatellen. 
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 Alkuosuuden  pää�ymisestä  ilmoitetaan  rii�ävän  pitkällä  äänimerkillä,  joka  kertoo  radan  loppuosuuden 
 alkamisen. Äänimerkin kuultuaan ohjaajan on siirry�ävä koh� gamble-tehtävää. 

 Alkuosuudella  lisäpisteitä  kerry�ävät  tehtäviä  ovat  Mini-Gamble  sekä  Jokeri.  Näistä  tarkentavia  ohjeita  on 
 anne�u D-osassa. 

 2.2.2 Radan loppuosuus 

 Loppuosuudessa  (eli  gamblessä)  koiran  on  suorite�ava  tuomarin  ennalta  määräämä  3-5  esteen  muodostama 
 gamble-kuvio virhee�ömäs� ja annetun ajan sisällä kerätäkseen loppuosuudelle määritellyt pisteet. 

 Alkuosuuden  pää�ymisen  jälkeen,  mu�a  ennen  gamble-kuvion  suorituksen  aloi�amista  suorite�uja  esteitä  ei 
 arvostella. 

 Gamble-kuvion  suoritus  arvioidaan  agilitysäännöstön  mukaises�,  kieltoja  ei  kuitenkaan  arvostella  vaan  koiran 
 voi lähe�ää uudelleen suori�amaan ohite�ua este�ä ja koira voi välillä poistua gamble-alueelta. 

 D-osassa  on  kuva�u  erilaisten  tehtävävaihtoehtojen  selkey�ämiseksi  yleisimpiä  variaa�oita,  joita  tuomari  voi 
 gambleosuudella käy�ää. Gamble-tehtävä on kuitenkin aina tuomarin itse suunniteltavissa. 

 Kuva: Gamble-viiva ylityksen arvostelu 

 Pisteiden keräämisen pää�yminen loppuosuuden aikana 
 Koirakko ei saa pisteitä gamble-kuvion suorituksesta, mikäli: 

 ●  koirakko tekee suoritusvirheen jollain gamble-kuvion esteellä, 
 ●  koira suori�aa gamble-kuvion esteet väärässä järjestyksessä, 
 ●  koira suori�aa gamble-kuvion aikana siihen kuuluma�oman esteen, 
 ●  ohjaaja yli�ää etäisyys-gamblerissä määritellyn gamble-viivan gamble-kuvion suorituksen aikana, tai 
 ●  koirakko yli�ää gamble-kuviolle asetetun ihanneajan. 

 Mikäli  gamble-kuvioon  sisältyvä  este  on  rikkoontunut  alkuosuuden  suorituksen  aikana,  koirakko  ei  voi 
 suori�aa  gamblea  hyväksytys�.  Koirakon  tulee  kuitenkin  hyväksytyn  tuloksen  saamiseksi  yri�ää 
 gamble-osuu�a  (vähintään  lähe�ämällä  koira  ensimmäiselle  gamble-  esteelle  ennen  maaliin  juoksua).  Mikäli 
 tuomari  on  määri�änyt  kaksi  eri  gamble-  vaihtoehtoa  ja  toisesta  on  mahdollisuus  saada  pisteitä,  sitä  tulee 
 yri�ää. 

 2.3 Virheet 
 Gamblersin ratavirheet ovat samat kuin agility- ja hyppy lajimuodoissa. Kieltovirheitä ei arvostella. 
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 2.4  Tuloksen muodostuminen 
 Koirakon  suori�aessa  esteitä  virhee�ömäs�  tuomari  ilmoi�aa  ansaitut  pisteet  ääneen.  Tuomari  myös  kertoo 
 mahdollisen  pistee�ömyyden,  eli  nolla-piste�ä,  mikäli  estesuorituksessa  on  tapahtunut  virhe.  Tuomari  ja 
 ajano�o ilmoi�avat alkuosuuden ajan pää�ymisestä rii�ävän pitkällä ja kuuluvalla äänimerkillä. 

 Merkitsevä tulos 
 Merkitsevä tulos muodostuu seuraavas�: 

 ●  koirakko  kerää  alkuosuudelta  vähintään  vaadi�avan  pistemäärän  pyöriste�ynä  alaspäin  täyteen 
 pisteeseen 
 𝑣𝑎𝑎𝑑𝑖𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎     𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚  ää  𝑟  ä =  𝑎𝑙𝑘𝑢𝑜𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛     𝑠𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎     𝑥     0 ,  6     𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡  ä/  𝑠    
 esimerkiksi: vp= 31 s x 0,6 p/s =18,6 p → 18 p 

 ●  suori�aa gamble-tehtävä onnistunees� sekä 
 ●  yli�ää maalihypyn 

 Jos  radalla  ei  ole  erikseen  alku  ja  loppuosuuden  aikaa  (kerroingamble),  on  luokanvaihtoon  oikeu�avan 
 tuloksen  pistemäärä  =  suoritukseen  käyte�ävä  aika  x  0,6,  joista  vähintään  10  piste�ä  kerä�ynä 
 gamble-tehtävästä. 

 Voi�aja  on  se  koirakko,  joka  saa  radalta  suurimman  pistemäärän.  Mikäli  koirakoilla  on  sama  pistemäärä,  on 
 nopeamman  ajan  tehnyt  koirakko  voi�aja.  Mikäli  koirakoilla  on  sama  pistemäärä  ja  sama  suoritusaika,  niin 
 koirakko, joka on suori�anut gamble-tehtävän hyväksytys� on voi�aja. Muissa tapauksissa sijoitus jaetaan. 

 2.5 Kilpailusuorituksen hylkääminen 
 Yleiset hylkäysperusteet on määrite�y kilpailusäännössä. 

 Mikäli koira rikkoo suoritusvuorossa olevan esteen suoritus hylätään. 

 Gamblersista  saa  hylätyn  suorituksen  mikäli  koirakko  saa  ulkopuolista  apua  ajano�oon  tai  ohjaaja  kulu�aa 
 aikaa ennen loppugamblen alkua yri�ämä�ä ak�ivises� kerätä pisteitä. 

 Hylkäyksen  jälkeen  toimitaan  tuomarin  antamien  ohjeiden  mukaises�.  Mikäli  suoritus  ei  ole  kilpailunomainen, 
 agilitytuomari voi velvoi�aa koirakon poistumaan radalta väli�ömäs�. 

 3. SAGIN LAJIIN LIITTYVIEN LAJIN TOIMINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN 
 Muilta osin noudatetaan SAGIn lajiin lii�yviä lajin toimintaohjeita. 

 4. MUUTOKSET LAJI- JA ARVOSTELUOHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen vahvistaa Kennellii�o SAGIn hallituksen esityksestä. 

 — 
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 S  nookerin  tavoi�eena  on  testata  ohjaajan  strategisia  kykyjä  sekä  koiran  monipuolisuu�a  ja  esteiden 
 ero�elutaitoja.  Ratasuoritus  on  kaksiosainen  ja  koirakon  tehtävänä  on  yri�ää  kerätä  mahdollisimman  paljon 
 pisteitä kilpaillen kelloa vastaan. Voi�aja on koirakko, jolla on suurin määrä pisteitä nopeimmalla ajalla. 

 1. RATASUUNNITTELU 
 Radan  suunni�elussa  ja  rakentamisessa  agilitytuomarin  tulee  käy�ää  erilaisia  kansallisia  esteitä 
 monipuolises�.  Tasoluokkien  eroina  ovat  punaisten  hyppyjen  ja  isojen  piste-esteiden  sijoi�elu,  loppuosuuden 
 vaa�mustaso  sekä  käyte�ävät  esteet  ja  estesarjat.  Kullekin  tasoluokalle  tulee  suunnitella  vaikeusasteeltaan 
 sopiva rata. 

 Hyvin  suunnitellulla  radalla  koirakolta  vaaditaan  sekä  taitoa  e�ä  nopeu�a  ja  koirakko  pystyy  etenemään 
 sujuvas�. Jokaisen radan tulisi edelly�ää tasapainoa koirakon taidon ja nopeuden suhteen. 

 Kilpailupaikkaan,  alustaan,  esteisiin  ja  sää�laan  lii�yvät  olosuhteet  tulee  o�aa  huomioon  ratasuunni�elussa 
 sekä  hyppykorkeuksien  ja  ihanneajan  määri�ämisessä.  Ratasuunni�elun  lähtökohtana  tulee  olla  turvallisuus 
 vallitsevissa olosuhteissa. 

 1.1 Ratasuunni�elun ohjeita 
 Snooker radalla on käyte�ävissä kaikki taulukon (B1, kilpailukehä ja esteet) mukaiset kansalliset agilityesteet. 

 Tuomarin  käytössä  on  oltava  sääntöjen  mukainen  estesarja.  Estesarja  sisältää  vähintään:  14  rimallista  aitaa,  1 
 muuri,  1  pituushyppy,  1  hajoava  rengas,  1  A-este,  1  puomi,  1  keinu,  1  pujo�elu  ja  3  tunnelia,  joista  yhden 
 pituus 3-4 metriä. Lisäksi suositellaan games-pujo�elua. 

 Esteiden käy�äminen ratasuunni�elussa 
 ●  Esteille  määritellään  pisteet  yhdestä  (1)  seitsemään  (7).  Yksi�äiset  punaiset  hypyt  ovat  yhden  (1) 

 pisteen  arvoisia  ja  niiden  tulee  olla  radalla  selväs�  punaisella  merki�yjä.  Kaikki  muut  vapaavalintaiset 
 esteet  merkitään  numeroilla  kahdesta  (2)  seitsemään  (7)  ja  estesarjat  lisäksi  kirjaimilla  A,  B  ja  C. 
 Numerot  kertovat  kyseisten  esteiden  suorituksesta  saatavan  pistemäärän.  Keinusta,  pituudesta  ja 
 okserista  koirakko  saa  pisteet  sillä  edellytyksellä,  e�ä  ne  on  suorite�u  niiden  sääntöjenmukaiseen 
 suoritussuuntaan. 

 ●  Ohjaajan  tulisi  pystyä  ohi�amaan  jokainen  este  molemmilta  puolilta.  Esteiden  välillä  on  oltava 
 vähintään 1 m (poikkeuksena putki, joka on sijoite�u A-esteen tai puomin alitse). 

 ●  Okseria saa käy�ää vain 2- ja 3-luokassa. 
 ●  Loppuosuudella on huomioitava suorituksen turvallisuuteen lii�yvät ohjeistukset. 

 Alla  on  lista�u  pistemäärät  ja  niitä  vastaavat  värit  joilla  voidaan  merkitä  eri  estesarjoja.  Valinnaiset  esteet 
 voidaan merkitä numeron lisäksi taulukonmukaisilla kar�oilla tai lipuilla merkiten numerot selkeäs�. 
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 Taulukko 1. Snooker-värit pistemääri�äin 

 Pistemäärä  Snooker-värit 

 1  Punainen 

 2  Keltainen 

 3  Vihreä 

 4  Ruskea 

 5  Sininen 

 6  Vaaleanpunainen 

 7  Musta 

 Tuomari  määri�elee  yhden  tai  useamman  lähtölinjan  sekä  maalilinjan.  Jos  lähtö  ja  maali  ovat  hyppyjä,  niitä  ei 
 lasketa  mukaan  snooker-radalla  oleviin  esteisiin  eikä  niiden  suori�amisesta  anneta  pisteitä  tai  virhepisteitä. 
 Jos  koira  suori�aa  lähtö-  tai  maalihypyn  keskellä  rataa,  suoritus  loppuu.  Säily�ääkseen  pisteet  �lanteessa 
 jossa koira suori�aa lähtöhypyn keskellä rataa, koirakon tulee suori�aa vielä maalihyppy. 

 Radan määri�ely 
 ●  Radan pituus vaihtelee tak�sten strategisten valintojen mukaan. 

 ○  Radalla  tulee  olla  vähintään  yhdeksän  (9)  este�ä  lukuuno�ama�a  mahdollisia  lähtö-  ja 
 maalihyppyjä.  Näistä  vähintään  kolmen  (3)  tulee  olla  punaisia  yhden  pisteen  hyppyjä.  Lisäksi 
 radalla pitää olla vähintään kaksi  (2) seuraavista esteistä: 

 ■  Kontak�este (puomi, A-este tai keinu) 
 ■  Pujo�elu (pujo�elu, games-pujo�elu tai kahta (2) erillistä games-pujo�elua) 
 ■  Kahden esteen sarjaeste 
 ■  Kolmen esteen sarjaeste 

 ○  Kahden  loppuosuudella  peräkkäin  suorite�avan  esteen  suoritusetäisyys  toisistaan  on 
 vähintään viisi (5)  metriä. 

 Sarjaeste 
 Sarjaeste  on  kahden  tai  kolmen  peräkkäin  suorite�avan  esteen  sarja.  Pisteitä  saadakseen  sarjan  kaikki  osat 
 tulee  suori�aa.  Alkuosassa  sarjan  esteet  saa  suori�aa  missä  järjestyksessä  ja  mistä  suunnasta  tahansa ,  ellei 
 tuomari  toisin  määrää .  Loppuosassa  esteet  tulee  suori�aa  tuomarin  määri�ämässä  järjestyksessä. 
 Sarjaesteessä  saa�aa  olla  este,  joka  tullaan  suori�amaan  enemmän  kuin  yhden  kerran.  Minkä  tahansa 
 sarjaesteeseen kuuluvan esteen suorituksen aloi�aminen katsotaan sarjan suorituksen aloi�amiseksi. 

 Jos  koira  suori�aa  sarjaesteen  osan  useamman  kerran  kuin  sarjaesteen  kohdalla  on  pisteiden  keräämiseksi 
 salli�u,  katsotaan  se  kahden  vapaavalintaisen  esteen  peräkkäiseksi  suori�amiseksi  ja  tämän  vuoksi  pisteiden 
 kerääminen loppuu siihen. 

 1.2 Kilpailukehän koko 
 Kilpailukehän  vähimmäiskoko  on  800  m  2  (suosituksena  20  m  x  40  m  alue,  kuitenkin  niin  e�ä  lyhyemmän  sivun 
 vähimmäismi�a on 15 m). 
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 1.3 Radan rakentaminen 
 Ennen  kilpailun  alkua  agilitytuomari  tarkastaa  käyte�ävissä  olevien  esteiden  sääntöjenmukaisuuden  ja  antaa 
 ratapiirrokset kilpailunjärjestäjälle. Radan rakentaminen on kilpailunjärjestäjän vastuulla. 

 Agilitytuomarin  suunni�eleman  radan  esteet  pisteytetään.  Numerokyl�en,  kar�oiden,  lippujen  ja  muiden 
 vastaavien  merkitsemisvälineiden  sijain�in  on  kiinnite�ävä  erityistä  huomiota  ja  ne  tulee  sijoi�aa  siten, 
 e�eivät ne estä koirakkoa valitsemasta heille sopivinta rei�ä ja e�ä koiran on turvallista suori�aa este. 

 Agilitytuomari  tarkistaa  radan  linjat  ja  turvallisuuden,  esteiden  sijainnin  ja,  esteiden  pisteytyksen  sekä 
 ihanneajan ennen kilpailuluokan rataantutustumisen alkamista. 

 1.4 Ajano�o 
 Arvokilpailuissa,  kansainvälisissä  ja  muissa  SAGIn  erikseen  määräämissä  kilpailuissa  suoritusaika  tulee  mitata 
 ensisijaises�  sähköisellä  ajano�olai�eistolla.  Muissa  virallisissa  kilpailuissa  tulee  käy�ää  sähköistä  ajano�oa, 
 mikäli  se  on  mahdollista  toteu�aa.  Mikäli  sähköistä  ajano�oa  ei  voida  luote�avas�  sääntöjen  määräämällä 
 tavalla  järjestää,  voi  kilpailunjärjestäjä  käy�ää  käsiajano�oa.  SAGI  voi  antaa  ajano�olai�eita  koskevia 
 lisäohjeita. 

 Ajano�o  käynnistyy  koiran  yli�äessä  tuomarin  määri�elemän  lähtölinjan/lähtöhypyn  ja  pää�yy  koiran 
 yli�äessä  maalilinjan/maalihypyn.  Ajano�o  pysäytetään  vasta  koiran  yli�äessä  maalilinjan,  vaikka 
 kokonaisaika olisi jo yli�ynyt. 

 1.5 Kokonaisaika 
 Agilitytuomari  määri�ää  kilpailusuorituksen  kokonaisajan  kilpailun  tasoluokan,  erityispiirteiden  ja  vallitsevien 
 olosuhteiden mukaan. 

 Kokonaisaikaan  voidaan  tehdä  tarkennuksia  kilpailuluokan  viiden  (5)  ensimmäisen  tuloksen  tehneen  koirakon 
 suoritusten  perusteella.  Agilitytuomarin  on  ilmoite�ava  tuomarinsihteerille  kokonaisajan  tarkennuksesta 
 väli�ömäs� viidennen koirakon kilpailusuorituksen jälkeen. 

 2. KILPAILUSUORITUKSEN ARVOSTELU 
 2.1 Rataantutustuminen 
 Rataantutustuminen  suoritetaan  ryhmi�äin.  Rataantutustumisryhmille  varatun  tutustumisajan  tulee  olla  yhtä 
 pitkä  (vähintään  15  min/  ryhmä)  ja  ryhmien  koon  suunnilleen  yhtä  suuria.  Valmentajat  tai  muut  avustajat 
 eivät  saa  osallistua  rataantutustumiseen.  Yhdessä  rataantutustumisryhmässä  ei  saa  olla  enempää  kuin  50 
 kilpailijaa.  Suositeltavaa  on  jakaa  kilpailijat  useampaan  rataantutustumisryhmään  mikäli  kilpailijoita  on 
 enemmän  kuin  40.  Rataantutustumisessa  ohjaaja  saa  käy�ää  apunaan  kelloa,  ratasuorituksen  aikana  kelloa  ei 
 saa käy�ää apuna. 

 Kilpailutoiminnan  erityisluvalla  ohjaajalle  voidaan  myöntää  oikeus  jatkaa  rataantutustumista  erityisluvan 
 määritelmän  mukaisen  ajan  yksin  tai  yhdessä  toisten  erityisluvan  saaneiden  ohjaajien  kanssa  tai  muita 
 rataantutustumiseen lii�yviä erioikeuksia. 
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 2.2 Suorituksen kulku 
 Ohjaaja  saapuu  kilpailukehään  ja  ase�aa  koiran  lähtölinjan  taakse  valitsemaansa  asentoon.  Mikäli  koira  on 
 vielä  talu�messa,  talu�n  ja  kaulain  otetaan  pois.  Turvallisuussyistä  koiralla  ei  saa  olla  koskaan  niitä 
 suorituksen aikana, jollei kilpailijalle ole erityisluvassa anne�u lupaa poiketa tästä. 

 Koirakko  aloi�aa  suorituksen  lähtöluvan  saatuaan.  Ajano�o  alkaa  koiran  ohite�ua  lähtölinjan  tai  ohjaajan 
 käynniste�yä ajanoton. Kaikenlaiset käskyt ja signaalit ovat salli�uja kilpailusuorituksen aikana. 

 Ohjaajan  tehtävänä  on  ohjata  koira  suori�amaan  radan  alkuosuuden  esteet  suunni�elemassaan 
 järjestyksessä  sekä  suori�aa  ennalta  määrä�y  loppuosa  koskema�a  itse  koiraan  tai  esteisiin.  Ohjaaja  ei  saa 
 itse  suori�aa  esteitä  eikä  mennä  niiden  yli  tai  ali.  Kilpailusuoritus  pää�yy  ja  ajano�o  loppuu,  kun  koira  on 
 yli�änyt maalilinjan. Koirakon tulee poistua kilpailukehästä väli�ömäs�. 

 Koirakko  on  tuomarin  arvostelun  alaisuudessa  siitä  hetkestä,  kun  he  saapuvat  kehään,  siihen  hetkeen,  kun  he 
 poistuvat kehästä. 

 2.2.1 Radan alkuosuus 

 Koirakko  suori�aa  vuorotellen  punaisia  hyppyjä  ja  vapaavalintaisia  esteitä  tai  estesarjoja.  Koirakko  saa  pisteitä 
 jokaisesta virhee�ömäs� suoritetusta esteestä tai estesarjasta (A-B-C). 

 Ensimmäisen  vaiheen  aikana  koirakon  tulee  yri�ää  vähintään  kolmen  (3)  punaisen  hypyn  suori�amista. 
 Koirakko  voi  yri�ää  neljännen  punaisen  hypyn  suori�amista  ennen  loppuosuudelle  siirtymistä.  Tuomari  voi 
 halutessaan  rajata  suorite�avien  punaisten  esteiden  määrän  kolmeen,  vaikka  radalla  olisi  ylimääräisiä 
 punaisia esteitä. 

 Alkuosuuden  aikana  koiran  voi  pysäy�ää  radalla  tarvi�aessa.  Esim.  koiran  on  tarkoitus  mennä  punaiselta 
 seiskalle,  mu�a  se  suori�aakin  matkalla  nelosen.  Ohjaaja  saa  käskeä  koiran  maahan,  katsoa  miten  pääsee 
 seuraavalle  punaiselle  ja  siirtyä  haluamaansa  paikkaan,  josta  vapau�aa  koiran  ja  jatkaa  suoritusta.  Tai  ohjaaja 
 voi missä välissä tahansa esim. o�aa koiran sivulle ja siirtyä seuraavalle esteelle seurau�amalla koiraa. 

 Punaisen hypyn suori�aminen 
 Alkuosuudessa  ei  ole  kieltoja,  joten  kun  koira  on  suori�anut  punaisen  hypyn  (virheellises�  tai  virhee�ömäs�), 
 se  katsotaan  suoritetuksi.  Koira  saa  suori�aa  kunkin  punaisen  hypyn  korkeintaan  yhden  kerran.  Koirakon 
 suorite�ua  punaisen  hypyn  virhee�ömäs�,  koirakon  tulee  seuraavaksi  suori�aa  vapaavalintainen  este  tai 
 estesarja.  Mikäli  punaisen  esteen  rima  �ppuu  koiran  suorituksen  yhteydessä,  koirakko  ei  saa  yri�ää 
 vapaavalintaisen  esteen  suori�amista,  vaan  koirakon  tulee  yri�ää  toisen  punaisen  hypyn  suori�amista.  Mikäli 
 alkuosuuden  viimeistäkään  punaista  este�ä  (joko  kolmas  tai  neljäs)  ei  suoriteta  virhee�ömäs�,  koirakon  tulee 
 jatkaa suoraan loppuosuudelle. 

 Vapaavalintaisten esteiden suori�aminen 
 Koiran  katsotaan  aloi�aneen  vapaavalintaisen  esteen  suori�amisen  kun  koira  koskee  este�ä,  aloi�aa  sen 
 suori�amisen  jostain  suunnasta  (esim.  juoksee  pujo�elun  läpi)  tai  menee  esteen  läpi,  yli  tai  ali  (esim.  hyppää 
 tunnelin  tai  kontak�n  yli  tai  juoksee  kontak�esteen  alta).  Koiran  aloite�ua  esteen  suori�amisen,   este 
 lasketaan  seuraavaksi  suorite�avaksi  esteeksi.  Mikäli  koira  tekee  estevirheen,  esimerkiksi  koira  hyppää 
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 kontak�esteen  lappeen  ylitse  tai  ei  suorita  kaikkia  estesarjaan  kuuluvia  esteitä,  koirakko  ei  saa  pisteitä  ko. 
 esteestä  tai  estesarja.  Koirakko  ei  myöskään  saa  kyseiseltä  esteeltä/estesarjalta  pisteitä,  jos  ohjaaja  koskee 
 esteeseen  tai  au�aa  esteellä  fyysises�  koiraa.  Alkuosuudella  ei  tuomita  kieltoja,  joten  koira  saa  yri�ää  esteen 
 suoritusta  “kiellon  sa�uessa”  kunnes  koira  suori�aa  esteen.  Mikäli  koira  suori�aa  esteen  tai  estesarjan 
 virhee�ä,  koirakko  saa  esteen  tai  estesarjan  pistearvoa  vastaavan  määrän  pisteitä.  Virheitä  ovat  kaikki 
 agilitysäännöstössä määritetyt estekohtaiset suoritusvirheet. 

  Kahden valinnaisen esteen suori�aminen peräkkäin, johtaa pisteiden keruun loppumiseen. 

 Saman  vapaavalintaisen  esteen  saa  alkuosuuden  aikana  suori�aa  useamman  kerran.  Pudonneita  rimoja  ja 
 hajonnu�a  rengasta  ei  korjata  radan  aikana.  Mikäli  koira  suori�aa  rikkoutuneen  esteen  tai  estesarjan,  koira 
 saa siitä seuraavalla suorituskerralla normaalit pisteet sekä alku- e�ä loppuosuudella. 

 Pisteiden keräämisen pää�yminen alkuosuuden aikana 
 Koiran pisteiden kerääminen pää�yy snooker-radan alkuosuuden aikana, jos: 

 ●  Sama punainen hyppy suoritetaan useammin kuin kerran 
 ●  Koirakko suori�aa onnistunees� punaisen hypyn ja he� sen perään toisen punaisen hypyn 
 ●  Punaiselta esteeltä tulee virhe ja koirakko suori�aa sen perään vapaavalinnaisen esteen 
 ●  Koirakko suori�aa kaksi vapaavalintaista este�ä peräkkäin 
 ●  Radan kokonaisaika umpeutuu 

 Jos  radan  suoritus  pää�yy  yllä  mainitulla  tavalla,  tulee  koirakon  yli�ää  maaliviiva  tai  maalieste  pysäy�ääkseen 
 ajanoton, sekä säily�ääkseen keräämänsä pisteet. 

 Koiran  yrite�yä  vähintään  kolmen  punaisen  hypyn  suori�amista  sekä  onnistuneiden  suoritusten  jälkeen 
 vapaavalintaisen esteen suori�amista, koira siirtyy radan loppuosuudelle. 

 Koirakon pisteiden keruu pää�yy, mikäli 
 1.  koira  aloi�aa  loppuosuuden  suori�amisen  ennen  kuin  koira  on  yri�änyt  vähintään  kolmea  punaista 

 hyppyä; tai 
 2.  koirakko  siirtyy  viimeisen  virhee�ömäs�  suoritetun  punaisen  hypyn  jälkeen  suoraan  loppuosuudelle 

 suori�ama�a piste-este�ä virhee�ömän punaisen hypyn jälkeen. 

 2.2.2 Radan loppuosuus 

 Loppuosuudella  koiran  tulee  suori�aa  vapaavalintaiset  esteet  niiden  pisteiden  mukaisessa  järjestyksessä 
 kahdesta  seitsemään  virhee�ömäs�  (2-3-4-5-6-7,  huomioiden  mahdolliset  sarjaestemerkinnät)  sekä  yli�ää 
 maalilinjan/-hypyn ajan pysäy�ämiseksi. 

 Pisteiden keräämisen pää�yminen loppuosuuden aikana 
 Koirakon  pisteiden  keruu  pää�yy,  mikäli  koira  suori�aa  esteet  väärässä  järjestyksessä,  estesuorituksessa 
 tapahtuu virhe, kielto tai radan kokonaisaika yli�yy. 

 Kun  pisteiden  kerääminen  pää�yy  virheen  tai  kokonaisajan  yli�ymisen  johdosta,  pitää  koira  ohjata 
 väli�ömäs�  maaliviivan/maalihypyn  yli  ajanoton  pysäy�ämiseksi  ja  pisteiden  säily�ämiseksi.  Koirakko  saa 
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 esteen  tai  estesarjan  pistearvoa  vastaavan  määrän  pisteitä,  kun  koira  on  suori�anut  este/estesarjan  viimeisen 
 esteen  hyväksytys�  ennen  kokonaisajan  loppumista  (esim.  tassu  eh�i  osua  alastulokontak�lle,  koiran  kroppa 
 on riman yli jne). 

 Tuomari  ja  ajano�o  ilmoi�avat  pisteiden  keräämisen  pää�ymisestä  rii�ävän  pitkällä  ja  kuuluvalla 
 äänimerkillä.  Kun  pisteyden  kerääminen  pää�yy,  matkalla  maalihypylle  koira  voi  suori�aa  mitä  tahansa 
 esteitä matkan varrelta. Niistä ei saa pisteitä, mu�a niistä ei myöskään tule mitään sank�oita. 

 2.3 Virheet 
 Snookerin  suoritusvirheet  ovat  samat  kuin  agility-  ja  hyppy  lajimuodoissa.  Kieltovirheitä  ei  arvostella  radan 
 alkuosassa. 

 2.4 Tuloksen muodostuminen 
 Koirakon  suori�aessa  esteitä  virhee�ömäs�  tuomari  ilmoi�aa  ansaitut  pisteet  ääneen.  Tuomari  myös  kertoo 
 mahdollisen  pistee�ömyyden,  eli  nolla-piste�ä,  mikäli  estesuorituksessa  on  tapahtunut  virhe.  Tuomari  ja 
 ajano�o ilmoi�avat pisteiden keräämisen pää�ymisestä rii�ävän pitkällä ja kuuluvalla äänimerkillä. 

 Merkitsevä tulos 
 Merkitsevä tulos muodostuu seuraavas�: 

 ●  koirakko kerää vähintään 37 piste�ä ja 
 ●  yli�ää maalihypyn/maalilinjan. 

 Voi�aja  on  se  koirakko,  joka  saa  radalta  suurimman  pistemäärän.  Jos  kaksi  tai  useampi  koirakko  saa  samassa 
 kilpailuluokassa  saman  määrän  pisteitä,  voi�aa  näistä  nopeimman  ajan  tehnyt.  Mikäli  koirakoilla  on  sama 
 pistemäärä  ja  sama  suoritusaika,  niin  koirakko,  joka  on  kerännyt  alkuosasta  enemmän  pisteitä  on  voi�aja. 
 Muissa tapauksissa sijoitus jaetaan. 

 2.5 Kilpailusuorituksen hylkääminen 
 Yleiset hylkäysperusteet on määrite�y kilpailusäännössä. 

 Mikäli koira rikkoo suoritusvuorossa olevan esteen suoritus hylätään. 

 Suorituksen  ajano�o  ei  saa  näkyä  kilpailijalle  ja  radan  ulkopuolelta  ei  saa  antaa  apua.  Mikäli  koirakko  saa 
 ulkopuolista apua ajano�oon (esim. hänelle huudetaan 5 s tms), koirak on suoritus hylätään. 

 Hylkäyksen  jälkeen  toimitaan  tuomarin  antamien  ohjeiden  mukaises�.  Mikäli  suoritus  ei  ole  kilpailunomainen, 
 agilitytuomari voi velvoi�aa koirakon poistumaan radalta väli�ömäs�. 

 3. SAGIN LAJIIN LIITTYVIEN LAJIN TOIMINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN 
 Muilta osin noudatetaan SAGIn lajiin lii�yviä lajin toimintaohjeita. 

 4. MUUTOKSET LAJI- JA ARVOSTELUOHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen vahvistaa Kennellii�o SAGIn hallituksen esityksestä. 
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 1. RATASUUNNITTELU 
 Radan  suunni�elussa  ja  rakentamisessa  tuomarin  tulee  käy�ää  erilaisia  kansallisia  esteitä  monipuolises�. 
 Hoopers  radalla  tulee  olla  käytössä  vähintään  kaksi  (2)  erilaista  estetyyppiä.  Tasoluokkien  eroina  ovat  radan 
 vaikeusaste,  esteiden  väliset  etäisyydet,  kauimmaisen  esteen  etäisyys  ohjausalueesta  sekä  suorite�avien 
 esteiden lukumäärä. 

 Luokasta  riippuen  on  koiran  suorite�ava  10–24  este�ä.  Rata  on  täysin  tuomarin  suunniteltavissa,  mu�a  koiran 
 kulkusuunnan  tulee  muu�ua  ohjaajaan  näden  1-luokassa  vähintään  kerran  ja  2-  ja  3-luokissa  vähintään 
 kahdes�. Kahden peräkkäin suorite�avan esteen suoritusetäisyys toisistaan on 5–12 m. 

 Hyvin  suunnitellulla  radalla  koirakolta  vaaditaan  taitoa,  jo�a  koira  pystyy  etenemään  sujuvas�  radan  läpi. 
 Ratasuunni�elun lähtökohtana tulee olla turvallisuus vallitsevissa olosuhteissa. 

 1.1 Ratasuunni�elun ohjeita 
 Hoopersradalla  on  käyte�ävissä  kaikki  taulukon  (B1,  kilpailukehä  ja  esteet)  mukaiset  kansalliset 
 hoopersesteet. 

 Tuomarin  käytössä  on  oltava  sääntöjenmukainen  estesarja.  Estesarja  sisältää  vähintään:  14  hooppia,  4 
 tynnyriä, 2 veräjää ja 2 hoopers-tunnelia. 

 Esteiden käy�äminen ratasuunni�elussa 
 ●  Hoopers radalla tulee olla vähintään kahden (2) mallisia suorite�avia esteitä. 
 ●  Radalla ei tule olla esteitä, joita ei suoriteta. 

 Radan määri�ely 
 ●  Suurin  mahdollinen  etäisyys  mitataan  suorana  linjana  esteiden  välillä.  Mi�aus  alkaa  kohdasta  mistä 

 koira poistuu esteeltä ja pää�yy kohtaan missä koira saapuu seuraavalle esteelle. 
 ●  Koiran  kulkusuunnan  ohjausalueeseen  nähden  tulee  muu�ua  1-luokassa  vähintään  kerran  (1)  ja  2-  ja 

 3-luokassa vähintään kaksi (2) kertaa. 
 ●  Ensimmäisen ja viimeisen esteen tulee olla hoop. 
 ●  Hoop  radalla  ei  tule  olla  �ukkoja  käännöksiä.  Esteiden  välillä  on  oltava  vähintään  5  metrin  etäisyys 

 myös sivusuunnassa, esteen keskipisteestä esteen keskipisteeseen. 
 ●  Esteiden  lukumäärä  ja  esteiden  väliset  etäisyydet  vaihtelevat  luokkien  välillä.  Estemäärät  ja  esteiden 

 väliset etäisyydet esite�y taulukossa. 

 Tasoluokka  suorite�avien esteiden lukumäärä  esteiden väliset etäisyydet (metriä) 

 1-luokka  10 - 16  5 - 8 m 

 2-luokka  14 - 20  5 -  10 m 

 3-luokka  18 - 24  5 - 12 m 
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 Ohjausalue: 
 Hoopersissa koiraa ohjataan ohjausalueelta. 

 Ohjausalueen  koko  ja  etäisyys  kauimmaisesta  suorite�avasta  esteestä  vaihtelee  luoki�ain  ja  on  esite�y  alla. 
 Etäisyys mitataan ohjausalueen reunasta kauimmaisen suorite�avan esteen keskipisteeseen. 

 Tasoluokka  ohjausalueen etäisyys 
 kauimmasta esteestä 

 neliö (sivun pituus 
 metriä) 

 ympyrä (halkaisija 
 metriä) 

 1-luokka  max 15 m  4 x 4 m  4,5 m 

 2-luokka  max 20 m  3 x 3 m  3,5 m 

 3-luokka  max 25 m  2 x 2 m  2,5 m 

 1.2 Kilpailukehän koko 
 Kilpailukehän  tulee  olla  vähintään  600  m2.  Kilpailukehän  suositellaan  olevan  vähintään  800  m2  (suosituksena 
 20 m x 40 m alue, kuitenkin niin e�ä lyhyemmän sivun vähimmäismi�a on 15 m). 

 1.3 Radan rakentaminen 
 Ennen  kilpailun  alkua  tuomari  tarkastaa  käyte�ävissä  olevien  esteiden  sääntöjenmukaisuuden  ja  antaa 
 ratapiirrokset kilpailunjärjestäjälle. Radan rakentaminen on kilpailunjärjestäjän vastuulla. 

 Agilitytuomarin  suunni�elema  rata  numeroidaan  suoritusjärjestyksessä.  Numerokyl�en  sijain�in  on 
 kiinnite�ävä  erityistä  huomiota  ja  ne  tulee  sijoitella  siten  e�ä  koiran  on  turvallista  suori�aa  este.  Numeron 
 sijainnin tulee kertoa selkeäs� esteen suoritussuunta. 

 Tuomari  tarkistaa  radan  linjat  ja  turvallisuuden,  esteiden  sijainnin  ja,  esteiden  numeroinnin  ennen 
 kilpailuluokan rataantutustumisen alkamista. 

 1.4 Ajano�o 
 Arvokilpailuissa  ja  muissa  SAGIn  erikseen  määräämissä  kilpailuissa  suoritusaika  tulee  mitata  ensisijaises� 
 sähköisellä  ajano�olai�eistolla.  Muissa  virallisissa  kilpailuissa  tulee  käy�ää  sähköistä  ajano�oa,  mikäli  se  on 
 mahdollista toteu�aa. SAGI voi antaa ajano�olai�eita koskevia lisäohjeita. 

 Ajano�o  alkaa  koiran  ohite�ua  lähtölinjan  tai  ohjaajan  käynniste�yä  ajanoton.  Ajano�o  loppuu,  kun  koira  on 
 yli�änyt maalilinjan suorite�uaan viimeisen esteen. 

 1.5 Enimmäisaika 
 Enimmäisaika tasoluokasta riippuma�a on 2 minuu�a. 
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 2. KILPAILUSUORITUKSEN ARVOSTELU 
 2.1 Rataantutustuminen 
 Rataantutustuminen  suoritetaan  ryhmi�äin.  Rataantutustumisryhmille  varatun  tutustumisajan  tulee  olla  yhtä 
 pitkä  (vähintään  7  min/  ryhmä)  ja  ryhmien  koon  suunnilleen  yhtä  suuria.  Valmentajat  tai  muut  avustajat  eivät 
 saa  osallistua  rataantutustumiseen.  Yhdessä  rataantutustumisryhmässä  ei  saa  olla  enempää  kuin  20 
 kilpailijaa.  Suositeltavaa  on  jakaa  kilpailijat  useampaan  rataantutustumisryhmään  tai  pidentää 
 tutustumisaikaa, mikäli kilpailijoita on enemmän kuin 16. 

 Kilpailutoiminnan  erityisluvalla  ohjaajalle  voidaan  myöntää  oikeus  jatkaa  rataantutustumista  erityisluvan 
 määritelmän  mukaisen  ajan  yksin  tai  yhdessä  toisten  erityisluvan  saaneiden  ohjaajien  kanssa  tai  muita 
 rataantutustumiseen lii�yviä erioikeuksia. 

 2.2 Suorituksen kulku 
 Ohjaaja saapuu kilpailukehään ja ase�aa koiran lähtölinjan taakse valitsemaansa asentoon. Mikäli koira on 
 vielä talu�messa, talu�n ja kaulain otetaan pois. Turvallisuussyistä koiralla ei saa olla koskaan niitä 
 suorituksen aikana, jollei kilpailijalle ole erityisluvassa anne�u lupaa poiketa tästä. Ohjaaja siirtyy 
 ohjausalueelle ja antaa koiralle luvan aloi�aa suoritus. Jä�äessään koiran lähtöön ohjaaja voi ennen 
 ohjausalueelle siirtymistään merkitä koiralle enintään kolme ensimmäisenä suorite�avaa este�ä. 

 Koirakko aloi�aa suorituksen lähtöluvan saatuaan. Ajano�o alkaa koiran ohite�ua lähtölinjan tai ohjaajan 
 käynniste�yä ajanoton. Kaikenlaiset käskyt ja signaalit ovat salli�uja kilpailusuorituksen aikana. 

 Ohjaajan tehtävänä on ohjata koira suori�amaan esteet oikeassa järjestyksessä poistuma�a ohjausalueelta. 
 Kilpailusuoritus pää�yy ja ajano�o loppuu, kun koira on yli�änyt maalilinjan suorite�uaan viimeisen esteen. 
 Koirakon tulee poistua kilpailukehästä väli�ömäs�. Koirakko on tuomarin arvostelun alaisuudessa siitä 
 hetkestä, kun he saapuvat kehään, siihen hetkeen, kun he poistuvat kehästä. 

 Koirakon kilpailusuoritus alkaa, kun koira yli�ää lähtölinjan ja pää�yy, kun koira yli�ää maalilinjan tai koirakon 
 suoritus hylätään  tai keskeytetään. Koirakoiden kilpailusuoritukset arvostellaan yhdenmukaisten 
 arvosteluperiaa�eiden mukaises�. 

 Agilitytuomari voi käy�ää mahdollisuuksien mukaan apunaan avustavaa agilitytuomaria tai hyväksy�yjä 
 teknisiä apuvälineitä arvostelua helpo�amaan. Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi vali�aa. 

 2.3 Virheet 
 Yhteisvirheet  tarkoi�avat  aikavirheiden  sekä  suoritusvirheiden  yhteismäärää.  Kilpailusuorituksen  aikana  voi 
 saada virheitä seuraavas�: 

 Suoristusvirheet: 
 Kaikki suoritusvirheet tuo�avat viisi (5) virhepiste�ä. 

 a) ohjaajan virheet 
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 ●  ohjaaja  kulkee  lähtö-  tai  maalilinjaa  osoi�avien  tolppien  välistä  tai  muutoin  leikkaa  tai  yli�ää  tolppien 
 välisen linjan 

 ●  ohjaaja koskee koiraansa saaden siitä etua 
 ●  ohjaaja koskee esteeseen saaden siitä etua 
 ●  ohjaaja  astuu  ulos  ohjausalueelta  suorituksen  aikana.  Ohjaajan  poistumisesta  ohjausalueelta 

 annetaan vain yksi virhe radan aikana. 

 b) estekohtaiset virheet 

 c) suoritusvirheet 
 ●  koira pysähtyy esteen edessä 
 ●  koira kääntyy pois esteeltä 
 ●  koira ohi�aa esteen 
 ●  ohjaaja palau�aa koiran suori�amaan ohite�ua este�ä 
 ●  Koira palaa ohjaajan luokse 
 ●  Koira lähetetään uudestaan suorituslinjalle 
 ●  Koira pysähtyy radalle 

 d) muut virheet 
 ●  uusintasuorituksessa  annetut  virheet  (Force  Majeure  –�lanteet),  mikäli  suoritus  ei  ole 

 kilpailunomainen 

 Muuta huomioitavaa 
 ●  Jokainen yritys suori�aa este�ä tulee arvostella. 
 ●  Koiran katsotaan suori�aneen esteen, kun se on yli�änyt kokonaisuudessaan esteen suorituslinjan. 

 2.4 Tuloksen muodostuminen 

 Tulos  muodostuu  koirakon  yhteisvirheistä  sekä  suoritusajasta.  Suoritusaika  kirjataan  sadasosasekunnin 
 tarkkuudella. 

 Merkitsevä tulos 
 Merkitsevä tulos on 0,00 virhepiste�ä. 

 Jos  kahdessa  alimmassa  tasoluokassa  kahdella  tai  useammalla  koirakolla  on  sama  määrä  yhteisvirheitä, 
 sijoitus jaetaan. 

 Jos  ylimmässä  tasoluokassa  kahdella  tai  useammalla  koirakolla  on  sama  määrä  yhteisvirheitä,  sijoitus 
 määräytyy koiran suoritusajan mukaises�. 
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 2.5 Kilpailusuorituksen hylkääminen 

 ●  Yleiset hylkäysperusteet on määrite�y kilpailusäännössä. 
 ●  Koira ohi�aa useamman kuin kaksi peräkkäistä suoritusvuorossa olevaa este�ä. 
 ●  Mikäli koira rikkoo suoritusvuorossa olevan esteen suoritus hylätään. 
 ●  Ohjaaja  poistuu  ohjausalueelta  2-  ja  3-luokassa  ennen  kuin  koira  on  suori�anut  viimeisen  esteen. 

 ●  Koira yli�ää lähtölinjan ennen kuin ohjaaja on kokonaan ohjausalueella. 

 Hylkäyksen  jälkeen  toimitaan  tuomarin  antamien  ohjeiden  mukaises�.  Mikäli  suoritus  ei  ole  kilpailunomainen, 
 agilitytuomari voi velvoi�aa koirakon poistumaan radalta väli�ömäs�. 

 3. SAGIN LAJIIN LIITTYVIEN LAJIN TOIMINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN 
 Muilta osin noudatetaan SAGIn lajiin lii�yviä lajin toimintaohjeita. 

 4. MUUTOKSET LAJI- JA ARVOSTELUOHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen vahvistaa Kennellii�o SAGIn hallituksen esityksestä. 
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 D.1 Agilitykilpailujen järjestämisohje 

 1 KILPAILUANOMUKSEN LAATIMINEN 
 1.1 Henkilö- ja talousresurssit 
 Kilpailunjärjestäjä  vastaa  kilpailujen  käytännön  toteu�amisesta.  Kilpailunjärjestäjä  vastaa  kaikista 
 kilpailuun  ja  sen  järjestämiseen  lii�yvistä  kuluista  riippuma�a  kilpailun  arvosta  (kansalliset, 
 kansainväliset,  erilaiset  mestaruuskilpailut)  ellei  erikseen  ole  muuta  sovi�u.  Kilpailujärjestäjän  on 
 varmiste�ava ennen anomista, e�ä yhdistyksellä on rii�ävät resurssit kilpailun järjestämiseen. 

 Käytännön  järjestelyihin  on  vara�ava  rii�äväs�  toimihenkilöitä  ja  heidät  on  perehdyte�ävä 
 tehtäviinsä  ennen  kilpailua.  Kilpailunjärjestäjän  tulee  anomisvaiheessa  nimetä  vastaava  koetoimitsija. 
 Koetoimitsijan  tulee  olla  käytännön  järjestelyt  ja  agilitysäännöstön  hyvin  tunteva,  Suomen  Agilitylii�o 
 ry:n  (myöhemmin  SAGI)  koetoimitsijakurssin  suori�anut  järjestelykykyinen  henkilö.  Hänen  tulee  olla 
 Suomen  Kennellii�o  ry:n  (myöhemmin  Kennellii�o)  jäsen  ja  hänellä  tulee  olla  voimassa  oleva  SAGIn 
 lisenssi.  Vastaava  koetoimitsija  vastaa  kilpailujen  aikana  kaikista  niistä  päätöksistä,  jotka  eivät 
 sääntöjen  mukaan  kuulu  tuomarille.  Vastaava  koetoimitsija  vastaa  myös  siitä,  e�ä  kilpailujen 
 raportoin�  hoidetaan  sääntöjen  mukaises�.  Suurissa  kilpailuissa  on  suositeltavaa  nimetä  vastaavan 
 koetoimitsijan  lisäksi  myös  järjestelypäällikkö,  joka  vastaa  organisaa�on  toiminnasta  käytännössä  ja 
 toimii vastaavan koetoimitsijan varahenkilönä. 

 1.2 Kilpailupaikka ja -kehä 

 K  ilpailupaikkaa  vali�aessa  on  huomioitava  paikan  soveltuvuus  suunniteltuun  kilpailukäy�öön  sekä 
 mahdolliset viranomaisvaa�mukset ja -ohjeistukset. 

 Kilpailupaikkaa koskevia vaa�muksia ja suosituksia: 
 ●  Kohtuullisella etäisyydellä rii�äväs� pysäköin��laa. 
 ●  Kilpailupaikalla  tai  sen  väli�ömässä  läheisyydessä  tulee  olla  mahdollisuus  koirien 

 ulkoilu�amiseen. 
 ●  Rii�ävä määrä käymälöitä. 
 ●  Rii�ävä määrä jäteas�oita. 
 ●  Kuulutuslai�eisto.  Hallikilpailuissa  suositeltavaa  on,  e�ä  kuulutus  kuuluisi  myös  hallin 

 väli�ömässä läheisyydessä. 
 ●  Päivystävän  eläinlääkärin  yhteys�edot  ilmoitustaululla  tai  muutoin  näkyvällä  paikalla  sekä 

 tarvi�aessa ilmoitus päivystävälle eläinlääkärille etukäteen. 

 Kilpailukehää koskevia vaa�muksia ja  suosituksia: 
 ●  Kans  allisissa  kilpailuissa  kilpailukehälle  on  vara�ava  yhtenäinen  ja  tarkoituksenmukainen  �la. 

 Lajimuotokohtaiset  kilpailukehän  vähimmäiskoot  sekä  lähtö-  ja  maalialueille  vara�ava  �la 
 ovat lajimuotokohtaisia ja löytyvät laji- ja kilpailuohjeesta (B). 
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 ●  Kentän  pohjan  tulee  olla  tasainen,  turvallinen  ja  koko  kentän  alueelta  ominaisuuksiltaan 
 yhtenäinen. 

 ●  Kentän valaistuksen tulee olla rii�ävä. 
 ●  Lähtövuoross  a  oleville  koirakoille  voidaan  rakentaa  erilliset  odotuskarsinat,  joissa  voi 

 valmistautua kilpailusuoritukseen. 
 ●  Maalialueen  viereen  tulisi  rajata  rauhoite�u  palkkausalue,  jossa  ohjaaja  voi  rauhassa  palkata 

 ja kytkeä koiransa suorituksen jälkeen. 
 ●  Suositellaan järjeste�äväksi lämmi�elyalue. 
 ●  Lämmi�elyalueen esteiden on oltava sääntöjenmukaisia. 

 1.2.1 Kilpailupaikan poikkeuslupa 

 SAGI  käsi�elee  kilpailunjärjestäjän  pyynnöstä  poikkeuslupahakemuksia.  Poikkeuslupa  voidaan 
 myöntää  �lanteessa,  jossa  alue  epätyypillisen  muotonsa  tai  kentän  käy�öä  vaikeu�avien  rakenteiden 
 johdosta poikkeaa tavanomaisesta. 

 Kilpailunjärjestäjä  lähe�ää  vapaamuotoisen  hakemuksen  SAGI:n  sääntötyöryhmälle 
 (saannot@agilitylii�o.fi).  Vapaamuotoisesta  hakemuksesta  tulee  selkeäs�  ilmetä  syy,  minkä  takia 
 poikkeuslupaa  haetaan.  Hakemuksen  lii�eenä  tulee  olla  pohjapiirustus,  kuvia  hallista  sekä  esitys  siitä, 
 kuinka hallin on ajateltu toimivan kilpailupaikkana (ajanoton, toimiston ymv sijain�). 

 Poikkeuslupa  tarkastetaan  kilpailukehää  koskevan  säännön  päivityksen  yhteydessä  (5  vuoden  välein) 
 tai mikäli agilitytuomari on tehnyt huomautuksen kilpailupaikan soveltuvuudesta SAGI:lle. 

 1.3 Tuomarin kutsuminen 

 Kilpailulle  tulee  nimetä  kilpailua  ano�aessa  agilitytuomari.  Kilpailunjärjestäjä  esi�ää  kutsun  yhdelle 
 agilitytuomarille  kerrallaan,  joukko�edusteluja  ei  saa  käy�ää.  Kutsu  voidaan  esi�ää  alustavas� 
 suullises�,  mu�a  tuomaroin�  tulee  vahvistaa  kirjallises�.  Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen 
 ilmoi�amaan  tuomarille  jo  kutsuvaiheessa,  mikäli  kilpailupaikalla  on  kohdan  1.2.1  mukainen 
 kilpailupaikan poikkeuslupa. Hyväksy�y kutsu on sekä agilitytuomaria e�ä kilpailunjärjestäjää sitova. 

 Kilpailunjärjestäjä  sopii  yhdessä  agilitytuomarin  kanssa  viimeistään  yhtä  (1)  kuukau�a  ennen  kilpailua 
 arvosteltavien  koirakoiden  enimmäismäärät,  majoitus-  ja  ruokailujärjestelyt  sekä  muut  kilpailun 
 käytännön  asiat.  Samalla  tuomarille  ilmoitetaan  �edoksi  käyte�ävissä  olevat  esteet,  rata-alueen  mitat 
 ja kilpailukehän pohja. 

 Agilitytuomari  hyväksyy  lopullises�  arvosteltavaksi  tulevien  koirakoiden  määrät  luoki�ain,  kilpailun 
 aikataulun ja järjestelyissä mahdollises� tapahtuneet muutokset ennen kilpailukirjeen lähe�ämistä. 

 Kilpailunjärjestäjä  ilmoi�aa  arvostelevalle  agilitytuomarille  kilpailuun  osallistuvien  paraohjaajien 
 erity  islupien järjestelyt viimeistään ilmoi�autumisen  pääty�yä. 
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 Mikäli  kilpailuun  on  nime�y  varatuomari  on  hänelle  ilmoite�ava  väli�ömäs�  ilmoi�autumisen 
 pääty�yä tarvitaanko häntä kilpailussa. 

 Mikäli  kilpailunjärjestäjä  ei  ole  agilitytuomaria  kutsuessaan  selkeäs�  sopinut  varatuomarin  tehtävästä, 
 velvoi�aa  kutsu  o�amaan  tuomarin  tuomaroimaan  kilpailuun.  Jos  kaikille  kutsutuille  tuomareille  ei 
 ole  rii�äväs�  tuomaroitavia  star�eja,  voi  tuomari  itse  luopua  tuomaroin�kutsusta.  Mikäli 
 kilpailunjärjestäjä  ei  vapauta  varalla  olevaa  tuomaria,  hänellä  on  oikeus  tuomaroinnin 
 kulukorvauksiin. 

 Ulkomainen agilitytuomari 
 Ulkomaalaista  agilitytuomaria  kutsu�aessa  on  kilpailun  anomisvaiheessa  oltava  tuomarin  kirjallinen 
 vahvistus.  Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  toimi�amaan  SAGI:n  toimistolle  �edon  tuomarista  ja 
 tuomaroin�ajankohdasta.  SAGI  tarkastaa  ulkomaisen  agilitytuomarin  arvosteluoikeudet  tuomarin 
 ko�maan kenneljärjestöltä. 

 Mikäli  ulkomaisella  tuomarilla  ei  ole  FCIn  alaisen  kenneljärjestön  kansainvälisiä  arvosteluoikeuksia, 
 niin  kilpailutapahtumaan  tulee  olla  nime�ynä  lisäksi  agilityn  ylituomari,  jolla  on  FCI:n  alaisen 
 kenneljärjestön myöntämä kansainvälinen arvosteluoikeus. 

 Ulkomaisille  agilit  ytuomareille  lähetetään  hyvissä  ajoin  �edustelu  heidän  matkasuunnitelmistaan  ja 
 avustetaan  tarvi�aessa  matkajärjestelyissä.  Ulkomaiselle  agilitytuomarille  on  ilmoite�ava  häntä 
 käytännön  järjestelyissä  avustavan  kielitaitoisen  yhteyshenkilön  nimi  ja  yhteys�edot.  Suosituksena 
 on,  e�ä  ulkomaisten  tuomareiden  kulukorvauksissa  noudatetaan  Kennelliiton  matkustusohjesääntöä 
 ja sen mukaisia korvauksia. 

 Kilpailutapahtuman  aikana  agilitytuomarista  huoleh�van  henkilön  tai  tuomarinsihteerin  on  oltava 
 rii�ävän  kielitaitoisia.  Suomalaisen  agilitytuomarin  tulee  perehdy�ää  ulkomainen  agilitytuomari 
 kansalliseen agilitysäännöstöön ja kilpailujärjestelyihin. 

 Harjoitusarvostelija 
 Tuomarikokelas  anoo  lupaa  harjoitusarvosteluun  aina  kirjallises�  kilpailunjärjestäjältä  ja  kilpailulle 
 nimetyltä  agilitytuomarilta  viimeistään  ilmoi�autumisajan  pää�ymiseen  mennessä. 
 Kilpailunjärjestäjällä  tai  agilitytuomarilla  on  oikeus  kieltäytyä  harjoitusarvostelijasta. 
 Harjoitusarvostelijan  suori�aessa  kilpailussa  harjoitustaan  tulee  se  huomioida  aikataulua 
 laadi�aessa.  Harjoitusarvostelijalle ta  rjotaan ruoka,  mikäli kilpailupaikalle on järjeste�y ruokailu. 

 1.4 Agilitykilpailuiden anominen 
 Agility  kilpailut  anotaan  ohjeen  “B.0  yleinen  kilpailuohje”  ja  “D.2  Agilitykilpailujen  anomisohje” 
 mukaises�. 

 SAGI  voi  jä�ää  anotun  kilpailun  myöntämä�ä  tai  pyytää  kilpailun  järjestämisoikeuden  anojaa 
 muu�amaan  anomustaan  sääntöjä  vastaavaksi.  Anomukset,  joita  SAGI  ei  ole  hyväksynyt  tai  joihin  on 
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 tehty  muutoksia,  ilmoitetaan  järjestämisoikeuden  anojalle  kolmen  (3)  viikon  kuluessa  kilpailuiden 
 anomisajan pää�ymisestä SAGIn toimesta. 

 Kilpailujärjestäjän  tulee  �edo�aa  SAGIa,  kilpailun  tuomareita  ja  kilpailuun  ilmoi�autuneita  ohjaajia 
 kilpailun  ajankohdan  siirtämisestä,  kilpailun  peruu�amisesta,  tuomarimuutoksista  tai  muista 
 keskeisistä  muutoksista  kilpailun  järjestämisessä.  Muutokset  suositellaan  päivite�äväksi  SAGIn 
 kilpailukalenteriin. 

 1.5 Kilpailuun ilmoi�autuminen 
 Kilpailuun  ilmoi�audutaan  sähköises�  kilpailu-  ja  tulospalvelujärjestelmän  (KITU)  käy�öohjeen 
 mukaises�  tai  kilpailunjärjestäjän  erikseen  määri�elemällä  tavalla.  Poikkeuksista  tulee  aina  erikseen 
 sopia  kilpailunjärjestäjän  kanssa.  Kilpailunjärjestäjä  määri�ää  ilmoi�autumismaksun  suuruuden 
 kilpailua ano�aessa. 

 Ilmoi�autumismaksu  täytyy  todiste�avas�  olla  makse�u  (kui�  tai  arkistotunnus)  ja  ilmoi�autumisen 
 olla  lähete�y  viimeistään  viimeisenä  ilmoi�autumispäivänä.  Myöhästyneitä  tai  muutoin  puu�eellisia 
 ilmoi�autumisia ei tarvitse o�aa huomioon. 

 Paraohjaajan  tulee  ilmoi�autuessaan  kilpailuun  kertoa  erityislupansa  sisältö  sekä  kilpailupaikalla 
 pyyde�äessä  esi�ää  erityislupa  kilpailunjärjestäjälle.  Mikäli  erityisluvasta  ei  ole  ilmoite�u  kilpailun 
 järjestäjälle  ennen   ilmoi�autumisajan  pää�ymistä,  se  ei  ole  voimassa  ko.  kilpailussa. 

 Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  järjestämään  erityisluvan  mukaiset  erityisjärjestelyt.  Para-agilityn 
 lisäaika  rataantutustumisessa  on  tarkoite�u  vain  erityisluvan  hal�joille,  eikä  rataantutustumisen 
 aikana tule olla tarpeetonta häiriötä. 

 Kilpailunjärjestäjä valitsee ilmoi�autumisista vastaavan henkilön, jonka tehtävänä on: 
 ●  vastata ilmoi�autumista koskeviin �edusteluihin, 
 ●  tarkastaa ilmoi�autuneiden �edot ja valmistella kilpailu�edot kilpailupäivää varten, 
 ●  tarkastaa KITU-järjestelmän ilmoi�amat epäselvät �edot, 
 ●  tarkastaa ilmoi�autumismaksujen oikeellisuudet. 

 1.6 Osallistumisen rajoi�aminen 
 Kilpailulla  tarkoitetaan  yhd  en  tasoluokan  yhtä  kokoluokkaa  (esim.  A-rata  medi3).  Kilpailuun 
 osallistumiselle  voidaan  ase�aa  rajoituksia  Kennelliiton  ohjeen  (Kennelliiton  liitevihkon  ohje,  “Ohje 
 rajoituksista  Kennelpiirien/Kennelliiton  myöntämissä  kokeissa”)  mukaises�.  Rajoitukset  kilpailuun 
 osallistumisesta tulee ilmoi�aa selkeäs� kilpailu�etojen yhteydessä kilpailua ano�aessa. 

 Mikäli kilpailua rajoitetaan osallistujamäärän perusteella, noudatetaan seuraavia periaa�eita: 
 ●  Koirakoiden  määrää  yhdessä  kilpailussa  ei  saa  rajoi�aa  alle  20  koirakon  (esim.  A-rata  medi  3 

 rajoitus 20 koiraa). 
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 ●  Osallistumisoikeudeltaan  rajoitetussa  kansallisessa  kilpailussa  ilmoi�autumisten  karsinta  voi 
 perustua ilmoi�autumisnopeuteen tai mahdollisuuteen ilmoi�autua jonain �e�ynä hetkenä. 

 ●  Jos  yhden  kilpailun  osallistujamäärä  ei  täyty,  tulee  käy�ämä�ömät  paikat  jakaa  tasapuolises� 
 kilpailupäivän saman tasoluokan (sama kilpailu-ID) muille kokoluokille. 

 ●  Jos  osallistujamäärä  ei  täyty  saman  tasoluokan  (sama  kilpailu-id)  muihinkaan  kokoluokkiin 
 jakamisen  myötä,  kilpailunjärjestäjä  voi  jakaa  vielä  käy�ämä�ä  jääneet  osallistumispaikat 
 saman kilpailu-id:n muiden tasoluokkien kesken samana päivänä. 

 ●  Osallistujamäärältä  rajoite�uun  kilpailuun  ilmoi�autuneille  on  ilmoite�ava  väli�ömäs� 
 ilmoi�autumisajan pääty�yä osallistumisoikeudesta tai varasijasta. 

 ●  Rajoitetusta kilpailusta poisjääneen koirakon �lalle voidaan varasijalta o�aa toinen koirakko. 

 Esimerkki 
 Kilpailupäivän  3-luokkien  A-rata  on  ano�u  rajoite�una,  rajoitus  20  koiraa  /  kokoluokka  ja  luokat 
 pikkumini 3, mini 3 ja medi 3. Tällöin A-radan 3-luokan enimmäiskoiramäärä on 3 * 20 koiraa. 

 Pikkumini  3  luokan  A-radalle  on  ilmoi�autunut  4  koirakkoa.  Tämä  tarkoi�aa  sitä,  e�ä  yli  jääneet  16 
 osallistumispaikkaa  jaetaan  mini  3  ja  medi  3  luokkien  kesken.  Jako  voi  perustua 
 ilmoi�autumisnopeuteen  tai  yli  jääneet  star�paikat  voidaan  jakaa  tasan  mini  3  ja  medi  3  luokkien 
 kesken. 

 1.7 Osallistumismaksun palau�aminen 
 Mikäli  kilpailunjärjestäjä  peruu�aa  kilpailun,  osallistumismaksu  on  palaute�ava  täysimääräisenä. 
 Kilpailunjärjestäjä  voi  vähentää  pankin  toteutuneet  kohtuulliset  käsi�elykulut  palaute�avasta 
 osallistumismaksusta.  Mikäli  kilpailu  peruutetaan  kilpailunjärjestäjästä  riippuma�omien 
 poikkeuksellisten  olosuhteiden  tai  muiden  vastaavien  ääriolosuhteiden  johdosta,  kilpailunjärjestäjällä 
 ei ole velvollisuu�a palau�aa osallistumismaksuja. 

 Mikäli  kilpailijan  poisjääminen  johtuu  tuomarin  jääviydestä,  tuomarin  vaihtumisesta  (mikäli  koira  ei 
 voi  vastaano�aa  luokkanousuun  oikeu�avaa  tulosta  tai  ser�fikaa�a),  koiran  kiimasta,  ohjaajan  tai 
 koiran  sairaudesta  tai  kuolemantapauksesta,  kilpailunjärjestäjä  voi  vähentää  toteutuneet  kohtuulliset 
 käsi�elykulut  palaute�avasta  osallistumismaksusta.  Koiran  kiiman  ajoi�umisesta  kilpailujen  ajalle  on 
 toimite�ava  kahden  (2)  e  stee�ömän  henkilön  allekirjoi�ama  todistus.  Koiran  sairastumisesta  tai 
 kuolemasta  johtuvasta  poissaolosta  on  toimite�ava  eläinlääkärintodistus.  Vastaavas�  ohjaajan 
 poiss  aolo sairastumisen johdosta on todiste�ava lääkärintodistuksella. 

 Osallistumismaksun  palau�amista  suositellaan  myös  siinä  tapauksessa  mikäli  ohjaaja/koira  ei  voi 
 osallistua  kilpailuun  muun  kuin  lääkärin/eläinlääkärin  suori�aman  hoitotoimenpiteen  tai  lääkityksen 
 vuoksi.  Kilpailunjärjestäjä  voi  vähentää  toteutuneet  kohtuulliset  käsi�elykulut  palaute�avasta 
 osallistumismaksusta. 

 Osallistumismaksu  palautetaan  täysimääräisenä  mikäli  poisjään�  johtuu  osallistujamäärän 
 rajoituksesta. 
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 Ohjaajan  on  ilmoite�ava  poisjäännistä  mahdollisimman  pian.  Palautuksen  saadakseen  hänen  on 
 toimite�ava  palautusanomus  viimeistään  yksi  (1)  viikko  kilpailujen  jälkeen  kilpailunjärjestäjän 
 vaa�mien �etojen mukaises�. 

 Ilmoi�autumismaksut  suositellaan  palau�amaan  kahden  (2)  viikon  kuluessa  siitä  kun 
 palautusanomus on toimite�u kilpailunjärjestäjälle. 

 Ohjaajan tekemiä matkoja kilpailupaikkakunnalle ei korvata. 

 2 KILPAILUVALMISTELUT 
 2.1 Tiedotus ja ilmoitukset 
 SAGIn �edo�aminen hyväksytyistä kilpailuista 
 SAGI  julkaisee  myöntämänsä  kilpailut  ko�sivuillaan  ja  toimi�aa  kilpailuista  listan  Kennelliiton 
 julkaistavaksi. 

 Kilpailunjärjestäjän �edo�aminen 
 Kilpailunjärjestäjä  voi  ennakko�edo�aa  kilpailusta  urheilutoimituksia,  radiota  ja  muita  tarpeelliseksi 
 katsomiaan  tahoja.  Kilpailunjärjestäjän  yhteys�edot  tulee  olla  selkeäs�  esillä  �edo�eissa  sekä 
 kaikessa uu�soinnissa. 

 Kilpailunjärjestäjän  suositellaan  �edo�avan  kilpailuista  niissä  paikallisissa  medioissa  sekä  sosiaalisen 
 median  kanavissa,  joissa  näkee  asian  tarpeelliseksi.  Kilpailunjärjestäjän  yhteys�edot  tulee  olla 
 selkeäs� esillä �edo�eissa sekä uu�soinnissa. 

 Tarvi�avat viranomaisluvat 
 Kilpailunjärjestäjän  tulee  selvi�ää  paikkakuntakohtaiset  yleisötapahtuman  järjestämistä  koskevat 
 vaa�mukset  ja  nouda�aa  niitä.  Kilpailunjärjestäjän  tulee  o�aa  etukäteen  selvä  tarvi�avista 
 viranomaisluvista ja hakea ne rii�ävän aikaisin. 

 Musiikin soi�aminen kilpailuissa 
 Jos  kilpailuissa,  harjoituksissa  tai  muissa  �laisuuksissa  esitetään  musiikkia,  on  tapahtuman  järjestäjä 
 velvollinen  maksamaan  korvausta  musiikin  tekijöille,  esi�äjille,  kustantajille  ja  tuo�ajille. 
 Olympiakomitea,  Teosto  ja  Gramex  ovat  sopineet  keskitetys�  musiikin  esi�ämiseen  lii�yvistä 
 tekijänoikeuskorvauksista.  Kun  musiikin  käy�ö  on  sopimuksen  mukaista,  ei  lajilii�ojen,  seurojen  tai 
 joukkueiden  tarvitse  hakea  erillisiä  lupia  tai  maksaa  erillisiä  korvauksia  Teostolle  tai  Gramexille. 
 Sopimus on nähtävillä Olympiakomitean sivuilla. 
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 2.2 Esteet ja tarvikkeet 

 Este  et 
 Kilpailuissa  tulee  olla  käytössä  sääntöjenmukainen  estesarja  sekä  rii�äväs�  painoja  tunneleita  ja 
 keinua  varten.  Estesarjan  sisältö  on  esite�y  lajimuotokohtaises�  laji-  ja  kilpailuohjeessa  (B2..B5), 
 kohta 1.1. Estelue�elo tulee toimi�aa tuomarille hyvissä ajoin kilpailuratojen suunni�elun tueksi. 

 Tarvikelue�elo 
 Tämän  dokumen�n  lii�eessä  1  on  esite�y  kilpailujärjestäjän  tueksi  tarkoite�u  tarvikelue�elo. 
 Pakolliset tarvikkeet ovat merki�y  vahvennetulla  teks�llä. 

 Kilpailuissa  tarvi�a  vat  välineet  ja  tarvikkeet  tulee  varata  hyvissä  ajoin  ennen  kilpailua.  Teknisten 
 lai�eiden  toimintakunto  tulee  testata  aina  ennen  kilpailua.  Kaikesta  kilpailuun  tarvi�avasta 
 materiaalista  on  suositeltavaa  tehdä  nouto-  ja  toimipistekohtaiset  tarvikelue�elot  helpo�amaan 
 materiaalin jakoa ja toimipisteen valmistelua kilpailukuntoon. 

 2.3 Turvallisuus 

 Kilpailunjärjestäjällä  tulee  olla  saatavilla  hallin  tai  kilpailualueen  pelastussuunnitelma.  Kilpailupaikan 
 tarkka  katuosoite  ja  kunta�eto  (ja  mahdolliset  GPS-koordinaa�t)  on  hyvä  olla  kiinnite�ynä  näkyvään 
 paikkaan kilpailupaikalla. 

 ●  Kilpailunjärjestäjällä  tulee  olla  kilpailualueen  käy�ösuunnitelma.  Suunnitelmassa  tulee 
 huomioida  varsinaisten  kilpailutoimipisteiden  (kilpailukehä,  toimisto,  kan�ini,  sanitee��lat) 
 sijoi�elun  lisäksi  mahdolliset  katsomo-,  tel�a-,  lämmi�ely-,  ulkoilu-  ja  pysäköin�alueet  sekä 
 kulkurei�t ja -suunnat. 

 ●  Alueet  tulee  huoltaa  asianmukaises�  ja  tarvi�aessa  rajata  selväs�.  Opasteiden  ja  viitoituksien 
 käy�öä suositellaan. 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  on  merki�ävä  kilpailupaikalla  tai  sen  väli�ömässä  läheisyydessä  olevat 
 vaaralliset paikat ja tarvi�aessa este�ävä kulku niihin. 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  tulee  varmistaa,  e�ä  kilpailupaikan  poistumis�et  ovat  kunnossa  ja 
 kilpailupaikalle tuleva pelastus�e pysyy avoimena. 

 2.4 Vastuu ja vakuutukset 

 Kilpailunjärjestäjän  tulee  toimia  sääntöjen  ja  viranomaisohjeiden  mukaan  siten,  e�ei  vahinkoja 
 syntyisi.  Vahinko�lanteeseen  pitää  kuitenkin  varautua  ja  �lanteessa  tulee  toimia  viranomaisohjeiden 
 ja suunni�elun mukaan niin, e�ei lisävahinkoja ja vaurioita syntyisi. 

 Kilpailunjärjestäjällä  on  oltava  ryhmätapaturmavakuutus  kilpailun  toimihenkilöille  sekä 
 vastuuvakuutus,  joka  ka�aa  kilpailun  järjestämisestä  johtuvat  yleisöä,  toimihenkilöä  tai  ulkopuolista 
 kohdanneet  henkilö-  ja  esinevahingot.  Mikäli  SAGI:lla  ei  ole  sopimusta  vakuutuksesta,  joka  ka�aa 
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 jäljempänä  mainitut  vakuutuskohteet,  on  kilpailunjärjestäjän  velvollisuus  hankkia  itselleen  vakuutus 
 kilpailujen järjestämisestä mahdollises� aiheutuvien vahinkojen varalta. 

 SAGIn  vakuutuksen  voimassaolo  �edotetaan  jäsenseuroille  ja  se  on  esite�y  erikseen  SAGIn 
 ko�sivuilla.  Tiedo�eessa  on  myös  kerro�u  ne  kilpailun  järjestämisen  osa-alueet,  joita  vakuutus  ei 
 kata. 

 2.5  Kilpailun siirtäminen tai peruu�aminen 
 Kilpailun  siirtämisestä  tai  peruu�amisesta  on  ilmoite�ava  SAGIlle,  kilpailun  tuomareille  ja  kilpailuun 
 ilmoi�autuneille  ohjaajille.  Osallistumismaksun  palautuksesta  kilpailun  peruu�amisen  vuoksi 
 ohjeistetaan tarkemmin tämän ohjeen kappaleessa 1.7. 

 3. KILPAILUN LÄHESTYESSÄ 
 3.1 Tehtävät ennen kilpailua 
 Kilpailussa  yksi  toimihenkilö  voi  hoitaa  useampaa  tehtävää.  Seuraavat  kuvaukset  ovat  esimerkkejä 
 tehtäv  ien sisällöistä. 

 Kilpailunjärjestäjän kilpailutoimikunta /Vastaava koetoimitsija 

 ●  toimii kilpailunjärjestäjän kilpailuista vastaavana toimikuntana/henkilönä, 
 ●  anoo tarvi�avat viranomais- ja muut luvat sekä valvoo lupaehtojen nouda�amista, 
 ●  johtaa ja valvoo kilpailuorganisaa�ota, 
 ●  jakaa tehtävät, 
 ●  kutsuu  agilitytuomarin  sekä  hoitaa  muun  yhteydenpidon  kilpailunjärjestäjän  ja 

 agilitytuomarin välillä, 
 ●  hoitaa agilitytuomarin matka- ja majoitusjärjestelyt, 
 ●  suunni�elee kilpailupaikan toimipisteet ja ken�en sijoi�elun, 
 ●  valmistelee kilpailun aikataulun ja osallistumisvahvistuksen (kilpailukirje), 
 ●  varaa tarvi�aessa doping-näy�eeno�oon tarvi�avan �lan, 
 ●  huomioi turvallisuusnäkökohdat kilpailutapahtuman järjestelyissä 
 ●  jakaa kilpailutapahtuman vastaavalle koetoimitsijalle tarvi�avan �edon 

 Logis�ikkavastaava 

 ●  suunni�elee  ja  organisoi  esteiden,  tel�ojen,  toimistokalusteiden,  palkintojen  yms. 
 materiaalin kokoamisen ja kulje�amisen kilpailupaikalle ja sieltä pois sekä 

 ●  huoleh�i kuljetuskaluston ja rii�ävien henkilöresurssien varaamisesta. 

 Ennakkovalmisteluista vastaava 

 ●  tarkistaa, e�ä ilmoi�autune  illa ohjaajilla on voimassaoleva  kilpailulisenssi, 
 ●  laa�i  ilmoi�autumis�etojen  perusteella  luokkakohtaiset  lähtölistat  arpomalla 

 lähtöjärjestyksen, 
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 ●  laa�i  kilpailutapahtuman  aikataulut  osallistujamäärän  ja  agilitytuomarilta  saatujen  ohjeiden 
 perusteella 

 ●  laa�i osallistumisvahvistuksen (kilpailukirje) ja vastaa sen �edo�amisesta sekä 
 ●  valmistelee  lähtölue�elon,  arvostelulipukkeet  tai  -lomakkeet  ja  ilmoi�autumispisteen  listan 

 sekä  vastaa niiden tulostamisesta. 

 Kilpailualuevastaava 

 ●  laa�i  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman  kilpailualueen  käy�ösuunnitelman  tämän  ohjeen 
 kohdan 2.3 mukaises�. 

 ●  vie  opasteet  kilpailupaikalle  johtavien  teiden  varsille  sekä  kiinni�ää  kilpailupaikan  opasteet 
 (esim. vesipiste, opasteet koirien ulkoilutusalueille), 

 ●  vastaa liikenteenohjauksesta pysäköin�alueella, 
 ●  seuraa  koirakoiden  toimintaa  mahdollisella  lämmi�elyalueella  ja  huoleh�i  lämmi�elyalueen 

 varustuksesta sekä 
 ●  huoleh�i yleisestä järjestyksestä kilpailupaikalla. 

 3.2 Lähtöjärjestys 
 Lähtöjärjestys  tulee  arpoa,  mikäli  lähtöjärjestys  ei  kilpailun  luonteen  takia  perustu 
 ranking-sijoitukseen  tai  muuhun  tulospohjaiseen  �etoon.  Ilmoi�autumisjärjestystä  ei  saa  pitää 
 automaa�ses�  lähtöjärjestyksenä.  Mikäli  arvotun  lähtöjärjestyksen  mukaan  saman  ohjaajan  star�en 
 välissä  on  alle  viisi  (5)  koirakkoa,  kilpailusuoritusten  väliin  voidaan  lisätä  koirakkoja.  Mahdolliset 
 luokkanousijat  lähtevät  luokan  alussa  numerojärjestyksessä  ennen  ennalta  arvo�uja  läh�jöitä,  vaikka 
 luokkanousijan kilpailunumero olisi suurempi kuin luokan muiden kilpailijoiden numerot. 

 3.3 Kilpailunumerot 
 Mikäli  kilpailujärjestäjä  jakaa  kilpailunumerot,  tulee  ohjaajan  käy�ää  numeroa  suoritusvuoron  aikana. 
 Sen  tulee  olla  rii�ävän  kokoinen,  ja  se  tulee  olla  pue�una  tai  kiinnite�ynä  niin,  e�ä  se  on  mahdollista 
 lukea  kohtuulliselta  etäisyydelt  ä.  Kilpailunumerot  jaetaan  kilpailijoille  kilpailupaikalla 
 ilmoi�autumisen yhteydessä. 

 3.4 Aikataulun arvioiminen 
 Kilpailuluokkien  alkamisaika  arvioidaan  osallistujamäärän  ja  radan  valmisteluun  kuluvan  ajan 
 perusteella.  Ohjeellisia  arvoja:  ratasuoritus  70–100  s/koirakko,  rataantutustuminen  7–10 
 min/kilpailuluokka,  radan  rakentaminen  15–30  min/tasoluokka,  esteiden  korkeuden  säätö  3–5 
 min/kokoluokka ja palkintojenjako 5–10 min/tasoluokka. 

 3.5 Lähtölue�elo 
 Kilpailunjärjestäjä  laa�i  lähtölue�elon.  Lähtölue�elon  tulee  olla  esillä  kilpailupaikalla  ja 
 kilpailunjärjestäjän  tulee  tehdä  siihen  merkinnät  poissa  olevista  ja  luokkaansa  vaihtaneista 
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 koirakoista.  Korjausmerkinnät  on  suositeltavaa  tehdä  ennen  ohjaajien  rataantutustumista. 
 Juoksunartut suositellaan merki�äväksi lähtölistaan. 

 3.6 Arvostelulipukkeet ja/tai -lomake 
 Arvostelulipukkeessa  tai  -lomakkee  ssa  tulee  olla  suorituksen  yksilöivät  �edot.  Kilpailunjärjestäjän  on 
 hyvä varata myös tyhjiä arvostelulipukkeita kilpailupäivää varten. 

 Paperisten arvostelulipukkeiden tai -lomakkeiden sijaan voidaan käy�ää sähköistä järjestelmää. 

 3.7 Osallistumisvahvistus 
 Kilpailunjärjestäjä  vahvistaa  koirakon  osallistumisen  ohjaajalle  erikseen  sähköpos�tse. 
 Joukkuekilpailussa  osallistumisen  vahvistus  lähetetään  nimetylle  joukkueenjohtajalle.  Kilpailu�edot 
 voidaan julkaista myös kilpailunjärjestäjän internetsivuilla. 

 Kilpailu�edoista tai sen lii�eistä tulee käydä ilmi: 
 ●  kilpailunjärjestäjää koskevat �edot, 
 ●  kilpailun päivämäärä, 
 ●  kilpailupaikan nimi ja kunta�edot, 
 ●  ajo-ohjeet kilpailupaikalle ja mahdolliset pysäköin�ohjeet, 
 ●  arvioitu aikataulu sekä �eto palkintojenjaon käytännöistä ja ajankohdasta 
 ●  osallistujamäärät ja agilitytuomarit luoki�ain, 
 ●  vastaavan koetoimitsijan puhelinnumero (yhteydenoton rajoitukset) ja sähköpos�, 
 ●  �eto kenelle ja miten ilmoitetaan luokkanousuista ja osallistumisen peruutuksesta, 
 ●  kilpailupaikan ja kilpailualustan �edot, 
 ●  �eto, mihin aikaan koirakon odotetaan olevan kilpailupaikalla sekä 
 ●  muistutus  rokotusmääräysten  nouda�amisesta,  kilpailulisenssi-,  rekisteröin�-  ja 

 tunnistusmerkintävaa�muksesta sekä koirien ja ohjaajien an�doping-määräyksistä 
 ●  kilpailunjärjestäjän  tulee  ohjeistaa  kilpailijoita  koirien  kiinnipidosta  ja  toiminnasta 

 mahdollisella lämmi�elyalueella 

 Kar�a-  ja  paikka�etojen  sekä  muiden  vastaavien  aineistojen  käytössä  on  ote�ava  huomioon 
 tekijänoikeu  det. 

 3.8 Erityislupien mukaiset erityisjärjestelyt 
 Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  järjestämään  erityisluvan  mukaiset  erityisjärjestelyt.  Para-agilityn 
 lisäaika  rataantutustumisessa  on  tarkoite�u  vain  erityisluvan  hal�joille,  eikä  rataantutustumisen 
 aikana tule olla tarpeetonta häiriötä. 

 SIVU  10  /  18 



 Suomen Agilitylii�o 
 Hallitus/4.11.2022 
 Sääntö D.1 

 Voimassa 1.1.2023 alkaen 

 D.1 AGILITYKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE 

 3.9 Kilpailun rapor�t 

 Kilpailuissa voidaan täy�ää seuraavia rapor�eja: 
 ●  yksi�äismi�austen pöytäkirja 
 ●  mi�ausrapor� kilpailusta anne�avista väliaikaisista mi�austodistuksista 
 ●  tuomarirapor� 
 ●  muutoksenhakumene�elylomake 
 ●  ilmoitus  vihaises�  käy�äytyvästä  koirasta  (maksuton  paperilomake,  �la�avissa  Showlinkistä, 

 �laukset@showlink.fi). 

 Rapor�t  ovat  saatavilla  SAGIn  ko�sivuilta  lukuuno�ama�a  “Ilmoitus  vihaises�  käy�äytyvästä 

 koirasta”. 

 4 TEHTÄVÄT KILPAILUPÄIVÄN AIKANA 
 4.1 Kilpailukelpoisuuden tarkistaminen ja osallistumisoikeus 
 Kilpailunjärjestäjän  velvollisuutena  on  tarkastaa  ohjaajan  ja  koiran  kilpailukelpoisuus. 
 Kilpailukelpoisuuden  tarkistamisesta  ohjeistetaan  tarkemmin  ohjeessa  “D.3  Kilpailukelpoisuuden 
 tarkastamisohje”.  Vastaavan  koetoimitsijan  on  evä�ävä  koirakon  osallistuminen  kilpailuun  tai 
 kilpailutapahtumaan, mikäli koirakko ei ole kilpailukelpoinen. 

 Ohjaajan  jäsenseuran  on  ilmoite�ava  SAGIlle,  mikäli  ohjaajan  lisenssin  voimassaolon  ehtona  oleva 
 yhdistyksen jäsenyys on pää�ynyt. 

 4.2 Ohjaajan vaihtaminen 
 Mikäli  yksilökilpailussa  ohjaaja  vaihtuu  ilmoi�autumisajan  pää�ymisen  jälkeen,  uuden  ohjaajan 
 kilpailukelpoisuus  on  tarkiste�ava  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä.  Muutoksesta  on 
 �edote�ava  vastaavaa  koetoimitsijaa,  pöytäkirjanpitäjää  ja  kuulu�ajaa.  Ohjaajaa  ei  voi  vaihtaa 
 rataantutustumisen  jälkeen  ilman  painavia  syitä.  Mikäli  ohjaaja  vaihdetaan  ilmoi�ama�a  siitä 
 kilpailunjärjestäjälle, koirakon tulos mitätöidään. 

 4.3 Nollakoira 
 Nollakoiran  käytös  tä  on  sovi�ava  agilitytuomarin  ja  vastaavan  koetoimitsijan  kesken.  Nollakoiran  on 
 täyte�ävä  kilpailukelpoisuuden  ehdot.  Ohjaaja  ei  voi  toimia  kilpailemallaan  radalla  nollakoiran 
 ohjaajana ennen omaa suoritustaan. 

 4.4. Juoksunartut 
 Kilpailuun  osallistuvan  kiimassa  olevan  nartun  tulee  käy�ää  juoksusuojaa  kilpailupaikalla  ja  sen 
 talutushihnaan  tulee  sitoa  punainen  nauha  merkiksi  juoksuajasta.  Lähtöalueella  tulee 
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 kilpailunjärjest  äjän  puolesta  olla  pitävä  ja  rii�ävän  suuri  (1  x  2  m)  lähtöalusta  juoksunar�ujen 
 käy�öön. Järjestäjän tulee varata erillinen as�a juoksusuojia varten. 

 Juoksusuojat  poistetaan  jo  karsinassa  tai  lähtöalueen  väli�ömässä  läheisyydessä  ennen  radalle 
 menoa.  Juoksusuojat  jätetään  erilliseen  as�aan,  jonka  kilpailunjärjestäjä  siirtää  maalialueelle. 
 Juoksunartuille vara�u lähtöma�o asetetaan ohjaajan ohjeistuksen mukaises�. 

 Kilpailunjärjestäjä  tai  tuomari  voivat  antaa  tarkempia  ohjeita  käytännö  n  järjestelyistä  kiimaisille 
 nartuille  varatuista  alueista  tai  muista  järjestelyistä.  Juoksusta  johtuvat  järjestelyt  eivät  kuitenkaan 
 saa olla sellaisia, e�ä ne kohtuu�omas� hai�aisivat kilpailuun osallistumista. 

 4.5 Tulospalvelu ja tulosten vahvistaminen 
 Kilpailunjärjestäjän  tulee  lai�aa  kilpailun  tulokset  nähtäville  tulostaululle  tai  tulosnäytölle.  Esillä 
 olevat tulokset ovat epävirallisia, kunnes agilitytuomari on ne vahvistanut. 

 Tuloslista  on  virallinen,  kun  agilitytuomari  on  tarkastanut  ja  vahvistanut  kilpailupöytäkirjan. 
 Lopullisten  tulosten  tulee  olla  tulostaululla  ennen  palkintojenjaon  aloi�amista,  jo�a  osallistujilla  on 
 mahdollisuus  vaa�a  virheen  korjaamista  ennen  palkintojenjakoa.  Kilpailua  ei  voida  katsoa 
 pää�yneeksi, ennen kuin tulokset on laite�u nähtäville. 

 4.6 Kilpailukirjojen palau�aminen 
 Merkitsevän  tuloksen  saavu�aneiden  koirakoiden  kilpailukirjat  palautetaan,  kun  tulokset  on  merki�y 
 kilpailukirjoihin ja tulokset on vahviste�u. 
 Kilpailunjärjestäjä  voi  palau�aa  kilpailukirjat  he�  koirakon  suorituksen  jälkeen,  jos  koirakko  ei  ole 
 saavu�anut merkitsevää tulosta. 

 4.7 Palkintojenjako 
 Kilpailujen  palkintojen  hankintaan  ja  palkintojen  käytännön  järjestelyihin  on  hyvä  nimetä  erillinen 
 vastuuhenkilö.  Palkintojen  hankinnan  lisäksi  hänen  vastuullaan  on  ylläpitää  palkintolistaa,  josta 
 selviää  mitä  palkintoja  kullekin  palki�avalle  jaetaan  sekä  organisoida  palkintojenjaon  käytännön 
 järjestelyt.  Erikseen  voidaan  sopia  tapahtumalle  sponsorivastaava,  mikäli  seuran  normaalit 
 yhteistyösopimukset  eivät  sisällä  kilpailun  palkintoja.  Yhteistyökumppaneiden  näkyvyydestä 
 palkintojenjaossa on syytä huoleh�a hyvin. 

 Kilpailussa  palkitaan  vähintään  kolme  (3)  parhaiten  sijoi�unu�a.  Kilpailunjärjestäjän  tulee  �edo�aa 
 palkintojenjaosta  hyvissä  ajoin.  Palkintojenjaon  aikana  muiden  kilpailuluokkien  tulisi 
 mahdollisuuksien  mukaan  olla  keskeyte�ynä.  Palkintojenjaossa  kerrotaan  palki�avien  koirakoiden 
 nimet ja saavutetut tulokset. 
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 Palkinnot  jakaa  agilitytuomari,  vastaava  koetoimitsija  tai  muu  kilpailunjärjestäjän  edustaja  yhdessä  tai 
 erikseen.  Kilpailunjärjestäjällä  ei  ole  velvollisuu�a  toimi�aa  palkintoja  koirakolle,  joka  ei  osallistu 
 palkintojenjakoon. Valokuvaajille tulee varata mahdollisuus tallentaa palkintojenjako�laisuus. 

 Kaikilta  palkintojenjaoss  a  osallisina  olevilta  edellytetään  kunnioi�avaa  ja  urheilullista  käytöstä  kaikkia 
 osapuolia kohtaan. 

 4.8 Yleinen viihtyvyys 
 Kilpailunjärjestäjän  tulee  kiinni�ää  huomiota  yleisön  viihtyvyyteen.  Yleisölle  olisi  hyvä  antaa  �etoa 
 lajista ja säännöistä, ohjaajista, koirista sekä kilpailun kulusta ja tuloksista. 

 Kilpailuissa  on  hyvä  olla  kan�ini  kilpailijoita,  toimihenkilöitä  ja  yleisöä  palvelemaan.  Kan�inin 
 toiminnasta  tulee  vastata  henkilö,  joka  on  suori�anut  hygieniakoulutuksen  (voimassa  oleva 
 hygieniapassi). 

 Kilpailupaikalla noudatetaan tupakkalakia. 

 4.9 Jätehuolto 
 Kilpailunjärjestäjä  on  vastuussa  kilpailualueen  jätehuollon  järjestämisestä.  Kakkapusseja  ja 
 roska-as�oita on suositeltavaa varata sekä kilpailualueelle e�ä sen väli�ömään läheisyyteen. 

 4.10 Toimihenkilöiden tehtäviä kilpailupäivänä 
 Kilpailussa  yksi  toimihenkilö  voi  hoitaa  useampaa  tehtävää.  Seuraavat  kuvaukset  ovat  esimerkkejä 
 tehtävien sisällöistä. 

 Vastaava koetoimitsija 

 ●  johtaa ja valvoo kilpailuorganisaa�ota eikä sido itseään muihin tehtäviin kilpailupaikalla, 
 ●  jakaa tehtävät ja vastaa niihin pere  hdy�ämisestä, 
 ●  valvoo kilpailupaikan toimipisteiden ja ken�en sijoi�elun toteutuksen, 
 ●  organisoi tarvi�aessa doping-näy�eeno�oon lii�yvät käytännön asiat, 
 ●  huomioi turvallisuusnäkökohdat kilpailutapahtuman järjestelyissä, 
 ●  tekee ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuteen lii�yvät päätökset, 
 ●  vahvistaa kilpailukirjoihin kilpailua koskevat merkinnät sekä allekirjoi�aa kilpailukirjat, 
 ●  ohjeistaa matkalaskujen toimi�amisesta ja vastaa niiden tarkastamisesta, 
 ●  vastaa,  e�ä  kilpailua  koskevat  rapor�t  on  asianmukaises�  laadi�u  siltä  osin  kuin  ne  eivät  ole 

 tuomarin vastuulla, 
 ●  antaa  järjestäjän  vas�neen  tapahtumassa  tehtyihin  ilmoituksiin  sekä  avustaa 

 tapahtumailmoituksien täy�ämisessä. 
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 Kilpailupaikalla ilmoi�autumisen vastaano�aja 

 ●  kilpailunjärjestäjä vastaa ja �edo�aa ilmoi�autumisen käytännöistä kilpailupaikalla 
 ●  tarkistaa ohjeen “D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje” mukaises� ohjaajan 
 ●  jakaa  tarvi�aessa kilpailunumerot ja muita tarvikkeita ohjaajille, 
 ●  pyytää  ohjaajaa  esitäy�ämään  ensimmäistä  kertaa  kilpailuun  osallistuvan  koiran  kilpailukirjan 

 ja  luovu�amaan  rekisteritodistuksen  mi�austa  varten  sekä  �edo�aa  vastaavaa  koetoimitsijaa 
 tai mi�aussihteeriä ja agilitytuomaria mita�avien koirien määrästä, 

 ●  �edo�aa  vastaavaa  koetoimitsijaa,  pöytäkirjanpitäjää  ja  kuulu�ajaa  poissa  olevista 
 koirakoista,  luokkanousijoista  ja  muista  koirakkoa  koskevista  muutoksista  sekä  tarvi�aessa 
 kertoo ohjaajille kilpailunjärjestäjän antamista erityisohjeista tai aikataulumuutoksista sekä 

 ●  myy kilpailukirjoja yms. kilpailuun lii�yvää materiaalia. 

 Mi�aussihteeri 

 ●  tutustuu ja toimii D.10 “Mi�aukseen lii�yvät ohje” mukaises� 
 ●  valmistelee mi�auspaikan ja varaa paikalle tarvi�avat tavarat. 
 ●  avustaa  tunnistusmerkinnän  varmistamisessa  ja  mi�auksessa  agilitytuomarin  haluamalla 

 tavalla 
 ●  avustaa tuomaria mi�ausrapor�n täy�ämisessä 

 Tuomarinsihteeri 

 ●  tarkastaa, e�ä arvostelulomake tai -lipukkeet vastaavat käytävää kilpailua, 
 ●  merkitsee arvostelulomakkeeseen tai -lipukkeisiin agilitytuomarin ilmoi�aman ihanneajan, 
 ●  varmistaa, e�ä kirjaa tulokset oikealle koirakolle, 
 ●  merkitsee  agilitytuomarin  käsimerkeistä  koirakon  virheet  sekä  ajano�ajan  ilmoi�aman 

 suoritusajan 
 ●  tulos  tulee  olla  kirja�u  siten,  e�ä  siitä  on  erote�avissa  kielto-  ja  ratavirheet  tai 

 estesuorituksista saadut pisteet. 
 ●  tarkistaa tarvi�aessa agilitytuomarilta epäselvyydet kirjauksissa 
 ●  väli�ää tulokset pöytäkirjanpitäjälle. 

 Ajano�ajat 

 ●  aika mitataan sadasosasekunnin tarkkuudella, ja ilmoitetaan tuomarinsihteerille 
 ●  agilitytuomarille ilmoitetaan mikäli enimmäisaika täy�yy, 
 ●  ajano�ajat valvovat rataantutustumisen kestoa, 
 ●  sähköistä  ajano�oa  käyte�äessä  vara-ajano�aja  varmistaa  kilpailusuorituksen  ajanoton  ja 

 kirjaa  o�amansa  ajat  ylös  lähtölistan  kopioon,  jo�a  ongelma�lanteissa  on  aina  �edossa 
 käsiaika, 

 ●  sähköistä  ajano�oa  käyte�äessä  tuomari  voi  sopia  käsiajanotosta  huoleh�van  toimihenkilön 
 kanssa,  miten  hän  ilmaisee  käsiajan  käynnistymisen  esimerkiksi  koiran  ohi�aessa 
 ensimmäisen esteen suori�ama�a sitä. 
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 ●  Mikäli  sähköistä  ajano�oa  ei  ole  käyte�ävissä  sovitaan  ennen  kilpailun  alkua  pääajano�aja, 
 joka  ilmoi�aa  suoritusajan  tuomarinsihteerille.  Lisäksi  vara-ajano�aja  kirjaa  saamansa  ajat 
 ylös. 

 ●  Käsin  aikaa  ote�aessa  ajano�ajan  tulee  sijoi�ua  niin,  e�ä  hän  näkee  lähtö-  ja  maalilinjan 
 koh�suoras�. 

 Ratamestari 

 ●  vastaa, e�ä käyte�ävä kilpailukehä on ennakkoon ilmoitetun mukainen, 
 ●  huoleh�i,  e�ä  lähtö-,  maali-  ja  palkkausalueet  ovat  mahdollisuuksien  mukaan  �lavia  ja 

 rauhoite�uja muilta koirakoilta, 
 ●  rakennu�aa  agilitytuomarin  antaman  piirustuksen  ja  ohjeiden  mukaisen  kilpailuradan  siten, 

 e�ä  esteiden  paikat  on  merki�y,  esteet  on  tue�u  niin,  e�eivät  ne  pääse  liikkumaan, 
 numeroin� on ratapiirrosten mukainen, 

 ●  opastaa  ratahenkilöstön  tehtäviinsä  ja  sijoi�aa  ratahenkilöt  niin,  e�ä  he  voivat  vaiva�omas� 
 korjata  radan  kilpailukuntoon  jokaisen  koirakon  jälkeen  ja  tarvi�aessa  myös  koirakon  ollessa 
 radalla, 

 ●  huoleh�i, e�ä kilpailurata on ajoissa valmis ja kaikille koirakoille samanlainen, 
 ●  mi�aa  tai  mi�au�aa  valmiin  radan  agilitytuomarin  niin  halutessa  ja  ilmoi�aa  pituuden 

 agilitytuomarille ja pöytäkirjanpitäjälle sekä 
 ●  valvoo  kilpailun  aikana  ratahenkilöiden  toimintaa  ja  varmistaa,  e�ä  esteet  ja  rata 

 kunnostetaan rii�ävän usein. 

 Ratahenkilöstö 

 ●  rakentaa kilpailuradan ja muu�aa estekorkeudet kokoluokkien vaihtuessa sekä 
 ●  pitää radan kilpailukunnossa agilitytuomarin ja ratamestarin ohjeiden mukaises�. 

 Pöytäkirjanpitäjä ja sen sihteeri 

 ●  korjaa  ennen  kilpailuluokan  alkua  tulosohjelmaan  vaihtuneiden  ohjaajien  �edot  sekä 
 poissaolevat ja luokkaa vaihtaneet koirakot, 

 ●  päivi�ää lähtölue�elon korjaukset ilmoitustaululle, kuulu�ajalle ja kokoonkutsujalle, 
 ●  kirjaa koirakoiden tulokset tulosjärjestelmään 
 ●  kirjaa merkitsevät tulokset kilpailukirjaan, 
 ●  laa�i  kilpailuluokan  pääty�yä  tuloslue�elon,  merkitsee  luvat,  ser�fikaa�t  ja  merii�t  sekä 

 huoleh�i, e�ä agilitytuomari vahvistaa pöytäkirjan ohjeen D.4 määri�ämällä tavalla. 
 ●  toimi�aa kilpailun lopulliset tulokset tulostaululle ja kuulu�ajalle 

 Kuulu�aja 

 ●  esi�elee  agilitytuomarin,  kertoo  kilpailutapahtuman  aikataulusta  ja  kilpailunkulusta  sekä 
 rataantutustumisten ajankohdasta ja kilpailuluokkien alkamisesta, 

 ●  kertoo kilpailun lähtöjärjestyksessä tapahtuneista muutoksista, 

 SIVU  15  /  18 



 Suomen Agilitylii�o 
 Hallitus/4.11.2022 
 Sääntö D.1 

 Voimassa 1.1.2023 alkaen 

 D.1 AGILITYKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE 

 ●  esi�elee  kilpailuluokan  aikana  seuraavana  lähtevän  ja  valmistautuvat  koirakot 
 kilpailunumeroineen ja rotuineen 

 ●  kuulu�aja  voi  myös  kertoa  lajista,  ohjaajista,  seuroista,  koirista  ja  niiden  roduista  tai 
 tuloksista, 

 ●  suositellaan,  e�ä  kuulu�aja  ilmoi�aa  kilpailuluokan  aikana  koirakoiden  tuloksen  eli 
 virhepisteiden  määrän  ja  suoritusajan  sekä  pitää  yleisön  mahdollisimman  hyvin  kilpailunkulun 
 tasalla, 

 ●  �edo�aa  kilpailuluokan  pääty�yä  palkintojenjaosta,  sen  ajankohdasta  ja  käytännöistä  sekä 
 esi�elee palkitut sekä 

 ●  �edo�aa  kilpailun  turvallisuuteen  lii�yvistä  ja  muista  kilpailunjärjestäjän  tärkeäksi  katsomista 
 asioista. 

 Kokoonkutsuja 

 ●  huoleh�i,  e�ä  rii�ävä  määrä  koirakoita  on  oikeassa  järjestyksessä  odo�amassa 
 lähtövuoroaan ja 

 ●  huoleh�i  siitä,  e�ä  vuorossa  oleva  koirakko  pääsee  häiriö�ä  suori�amaan  oman 
 ratasuorituksensa. 

 Lähe� 

 ●  toimii lähe�nä kilpailukentän ja toimiston välillä 

 Ensiaputaitoinen henkilö 

 ●  suositellaan, e�ä kilpailunjärjestäjällä olisi �edossa ensiaputaitoiset henkilöt 

 5 TEHTÄVÄT KILPAILUPÄIVÄN JÄLKEEN 

 5.1 Tiedo�aminen 
 Kilpailunjärjestäjän  suositellaan  julkaisevan  kilpailun  tulokset  ko�sivuillaan  tai  erillisessä 
 tulospalvelussa sekä �edo�avan tuloksista paikallisia medioita tai sosiaalisen median kanavia. 

 5.2 Tulosten lähe�äminen 
 Tulosten  lähe�äminen  säännön  “D.4  Agilitykilpailujen  tulosten  ja  pöytäkirjojen  tarkastamisohje  sekä 
 kilpailudokumentaa�on lähe�ämis- ja arkistoin�ohje” mukaises�. 

 5.3 Star�maksun �li�äminen 
 Kilpailunjärjestäjän  on  makse�ava  kilpailujen  star�määrien  mukaan  määräytyvä  star�maksu  SAGIlle 
 laskun  tai  SAGIn  ilmoi�amien  maksuohjeiden  mukaises�  määräpäivään  mennessä.  Maksama�omiin 
 star�maksuihin lisätään mahdolliset perim  iskulut  ja viivästyskorko. 
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 5.4 Matkakulut, päivärahat ja muut kulukorvaukset 
 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�. 

 Agilitytuomarin  ja  toimihenkilöiden  kulukorvaukset  suositellaan  makse�avaksi  �lille  viimeistään 
 kahden  (2)  viikon  sisällä  kilpailutapahtuman  pää�ymisestä.  Matkalaskuihin  on  tehtävä  eri�ely 
 kuluista  ja  liite�ävä  mahdolliset  kui�t.  Matkalaskussa  on  oltava  lasku�avan  henkilön  henkilötunnus 
 vero�ajalle tehtäviä ilmoituksia varten. 

 Ulkomaisen  agilitytuomarin  matkakorvaukset  on  pyri�ävä  suori�amaan  edullisimman  järjestelyn 
 mukaan.  Ulkomaisen  agilitytuomarin  kohdalla  kilpailunjärjestäjän  on  varaudu�ava  mahdollisiin 
 valuutanvaihtokuluihin, mikäli matkakuluja ei makseta ulkomaisen tuomarin omalla valuutalla. 

 6 SEURAAMUKSET 
 Kilpailunjärjestäjän  tulee  hoitaa  sille  agilitysäännöstössä  määritellyt  velvoi�eet.  Kilpailutapahtumassa 
 mahdollises�  tapahtuneissa  häiriö-,  onne�omuus-  tai  vaaratapauksissa  SAGI  tai  viranomainen  voi 
 pyytää  lisäselvityksiä  asian  käsi�elyn  aikana.  Yhdistyksen  tulee  antaa  vas�neensa  näihin 
 selv  ityspyyntöihin.  Selvityspyyntöihin  vastaama�omuus,  tulosten  lähe�ämä�ä  jä�äminen, 
 star�maksujen  �li�ämä�ömyys  ja  agilitysäännöstön  nouda�ama�a  jä�äminen  johtavat 
 seuraamuksiin.  Lievistä  pii�aama�omuuksista  ja  aikarajojen  nouda�ama�a  jä�ämisistä  voidaan 
 antaa  yhdistykselle  huomautus  tai  varoitus.  Vakavammissa  tapauksissa  yhdistyksen  oikeus  järjestää 
 kilpailuja  voidaan  evätä  kunnes  yhdistyksen  voidaan  todeta  pystyvän  hoitamaan  kilpailun  järjestelyt 
 ongelmi�a. 

 7 SÄÄNTÖMUUTOKSEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 Merii�t 
 Ennen  1.1.2023  saavutetut  merkitsevät  tulokset  huomioidaan  kyseisen  lajimuodon  merii�ejä  varten 
 kuitenkin  siten,  e�ä  saavu�aakseen  merii�n  koiran  on  saavute�ava  vähintään  yksi  (1)  merkitsevä 
 tulos  1.1.2023  jälkeen,  vaikka  koira  olisi  saavu�anut  tarpeellisen  määrän  merkitseviä  tuloksia 
 kyseisen lajimuodon ja tasoluokan radoilta 31.12.2022 mennessä  . 

 8 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän oh  jeeseen vahvistaa SAGIn hallitus. 
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 LIITE 1 TARVIKELUETTELO 

 ILMOITTAUTUMISPISTE 
 osallistujalista 
 mikrosirunlukija 
 kilpailukirjoja 
 punaisia nauhoja juoksunartuille 
 rokotusmääräykset  ja hyväksy�yjen 
 roko�eiden lista 
 päivystävän eläinlääkärin yhteys�edot 
 toimistotarvikkeita 
 kakkapusseja 

 MITTAUSPISTE 
 ks. D.10 mi�aukseen lii�yvät ohjeet 

 KILPAILUTOIMISTO 
 �etokone ja tulos�n 
 tulosohjelma 
 agilitysäännöstö 
 ne�yhteys 
 toimistotarvikkeita 
 tuomarinsihteerin lomakkeita (tyhjiä) 
 kirjoitusalusta tuomarinsihteerille 
 talkoolaislue�elo 

 KUULUTUS 
 äänentoistolai�eet,  sääsuoja lai�eistolle 
 ajantasaiset lähtölistat 
 kilpailun aikataulu 
 toimistotarvikkeita 
 soi�n ja kytkentäjohdot lai�eistoon 

 PALKINTOJEN JAKO 
 palkinnot 
 lista palkinnoista kilpailuluoki�ain 
 palkintokoroke tai sijoituksia vastaavat 
 numerokyl�t 
 tuomarilahja 
 palki�ujen valokuvaus 

 KEHÄTARVIKKEET 
 estenumerot 1-22, 
 gamblers ja snooker estemerkinnät A-D 
 gamblers ja hoopers: ohjausalueen ja 
 ohjauslinjojen merkintävälineet (koiralle 
 ja ohjaajalle turvalliset) 
 snooker: punaisten yhden pisteen 
 esteiden merkit 
 ajano�olai�eisto ja sekun�kello 
 teippiä, metrimi�a ja mi�apyörä 
 liukumaton ja rii�ävän iso 
 juoksunar�ujen lähtöma�o (väh 1 x 2 m) 
 sekä juoksusuojille as�a 
 as�at talu�mille 
 siivoustarvikkeita (pissavahingot, esteiden 
 kuivaus) 
 harava ja lana 

 MUUTA HYÖDYLLISTÄ 
 opasteet kilpailupaikalla 
 ensiapulaukku, kylmäpussit 
 ensisammutusvälineistö 
 ajo-opasteet kilpailupaikalle 
 varaparistoja 
 jatkojohtoja 
 talkooliivit (vkt-liivi muista ero�uva väri) 
 ilmastoin�teippi, naru, maalarinteippi, 
 nippuside 
 talous- ja wc paperia, käsidesinfioin� 
 jätesäkkejä 
 buffet tarvikkeineen 
 vaihtokassa ja kor�pääte 
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 D.2 Agilitykilpailujen anomisohje 

 1 YLEISTÄ 
 Tässä  ohjeessa  kuvataan  agilitykilpailujen  anomiskäytäntö.  Tämän  lisäksi  agilitykilpailujen 
 anomisohjeet ovat lii�eessä “B Laji- ja arvosteluohjeet”. 

 Agilitykilpailut  anoo  taho,  jota  kutsutaan  kilpailujen  myöntämisen  jälkeen  kilpailunjärjestäjäksi. 
 Kilpailunjärjestäjä  voi  olla  B-säännön  mukaises�  Suomen  Kennellii�o,  Suomen  Agilitylii�o  tai  SAGI:n 
 jäsenyhdistys. 

 SAGI  voi  peruu�aa  SAGIn  jäsenyhdistyksen  oikeuden  toimia  kilpailujärjestäjänä  määräajaksi,  mikäli 
 kilpailunjärjestäjä  on  aiemmin  toiminut  agilitysäännöstön  vastaises�  anoessaan  tai  järjestäessään 
 kilpailun  tai  kilpailutapahtuman  tai  jäsenyhdistyksen  järjestämän  kilpailun  katsotaan  olevan  osa 
 muuta  kuin  SAGIn  ohjeiden  mukaista  kilpailusarjaa.  Jäsenyhdistyksellä  on  oikeus  valita 
 järjestämisoikeuden peruu�amispäätöksestä kahden viikon ajan päätöksen �edoksisaannista. 

 Yleiset pelisäännöt kilpailunjärjestäjien välillä: 

 ●  Kilpailunjärjestäjien  on  hyvä  tarkistaa  ennen  anomisajan  umpeutumista,  e�ei  samalla 
 lähialueella ole ano�una kilpailuja samalle ajankohdalle. 

 ●  Mikäli  päällekkäisyyksiä  löytyy,  kilpailunjärjestäjien  on  yhdessä  sovi�ava  kilpailujen 
 ajankoh�en yhteensovi�amisesta ja tarvi�avista muutoksista. 

 ●  Mikäli  kilpailunjärjestäjät  eivät  pääse  yksimielisyyteen  kilpailujen  järjestämisen  ajankohdista, 
 SAGI ratkaisee asian. 

 2 KANSALLISET AGILITYKILPAILUT 

 2.1 Agilitykilpailujen anominen 

 Kansalliset agilitykilpailut anotaan SAGIlta seuraavan aikataulun mukaises�. 

 Kilpailun pitoaika  Anomus Agilityliitossa  Ilmoitus Kennelliitossa 

 1.1.-30.4.  31.8.  30.9. 

 1.5.-31.7.  31.12.  31.1. 

 1.8.-31.12.  31.3.  30.4. 
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 Agilitykilpailut  anotaan  SAGIn  kilpailu-  ja  tulosjärjestelmän  (KITU)  kau�a.  Järjestelmän  käy�äminen 
 edelly�ää  henkilökohtaista  käy�äjätunnusta,  johon  on  kytke�y  seuran  käy�öoikeus.  Ohjeistus 
 tunnusten käy�öön löytyy KITUn käy�öohjeista. 

 2.1 Kilpailuanomuksen käsi�elyn vaiheet 

 Kilpailuanomuksen �lanne julkaistaan kilpailukalenterissa seuraavas�: 

 1.  KESKENERÄINEN  =  Kilpailun  ajankohta  on  merki�y  kilpailukalenteriin,  en�nen  varaus,  seura 
 voi tehdä vielä mitä tahansa muutoksia 

 2.  VALMIINA KÄSITTELYYN = Anomus lähete�y SAGIlle käsi�elyyn 
 3.  HYVÄKSYTTY = SAGI on myöntänyt kilpailun 

 2.2.1 KESKENERÄINEN 

 ●  Kilpailuvaraus,  jota  ei  ole  lähete�y  anomisajan  pää�ymiseen  mennessä  SAGIlle  katsotaan 
 rauenneeksi. 

 ●  SAGI  suosi�elee  kilpailujärjestäjiä  täy�ämään  anomukseen  kaikki  kilpailun  vaa�mat  �edot 
 mahdollisimman  varhaisessa  vaiheessa.  Kilpailukalenteriin  tallenne�uja  �etoja  voi  muu�aa 
 vapaas� anomisajan pää�ymiseen as�. 

 ●  Agilitytuomarin  on  vahviste�ava  suostumuksensa  joko  kirjallises�  tai  sähköises� 
 kilpailunjärjestäjälle. 

 2.2.2 VALMIINA KÄSITTELYYN 

 Kun  kilpailuanomukseen  on  täyte�y  vaadi�avat  �edot,  kilpailunjärjestäjän  lähe�ää  anomuksen  ja  se 
 muu�uu "VALMIINA KÄSITTELYYN"-�laan, jolloin anomus on valmiina SAGIn käsi�elyä varten. 

 ●  Kilpailuanomuksen  olennaisimmat  �edot  on  merki�y  pakollisiksi,  eikä  kilpailunjärjestäjä  saa 
 muute�ua puu�eellista anomusta "VALMIINA KÄSITTELYYN"-�laan. 

 ●  Myös  ”VALMIINA  KÄSITTELYYN”-�lassa  olevan  anomuksen  �etoja  voi  tarvi�aessa  muu�aa 
 anomisajan pää�ymiseen saakka. SAGI ei käsi�ele anomusta ennen anomisajan pää�ymistä. 

 ●  Jos  kilpailua  ei  ole  muute�u  "VALMIINA  KÄSITTELYYN"-�laan  ennen  määräaikaisilmoitusten 
 mukaisten  anomisaikojen  pää�ymistä,  SAGI  ei  käsi�ele  anomusta.  Anomisajan  pääty�yä 
 kaikki  kyseiselle  ajanjaksolle  varatut  "KISAVARAUS"-�lassa  olevat  kilpailut  poistetaan  kilpailu- 
 ja tulosjärjestelmästä (KITU) noin yhden viikon sisällä. 

 ●  Anomisajan  pää�yessä  (klo  24:00)  kaikki  “VALMIINA  KÄSITTELYY”  merkityt  kilpailuanomukset 
 siirtyvät  SAGIn  käsiteltäväksi.  Kilpailun  perus�edot  luki�uvat,  joten  niitä  voi  tämän  jälkeen 
 muu�aa vain SAGIn toimesta. 
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 2.2.3 HYVÄKSYTTY 

 ●  SAGIn hallitus myöntää kilpailun järjestämisoikeuden. 
 ●  Myönne�y kilpailu näkyy anomisjärjestelmässä ”HYVÄKSYTTY”-�lassa. 
 ●  Myönne�yjen  kilpailuiden  �edot  lähetetään  määräaikaisilmoitusten  mukaises� 

 Koiramme-lehteen.  Lisäksi  kennelpiireille  lähetetään  kennelpiirin  alueella  järjeste�ävien 
 kilpailuiden �edot. 

 3 KANSAINVÄLISET AGILITYKILPAILUT 
 Kansainväliset  agilitykilpailut  anotaan  SAGIlta  kilpailu-  ja  tulosjärjestelmän  (KITU)  kau�a  kuten 
 kansalliset  agilitykilpailut.  Kansainväliset  kilpailut  anotaan  yhtä  anomiskau�a  aikaisemmin  kuin 
 vastaavalle ajanjaksolle ano�avat kansalliset kilpailut. 

 Sähköisen  anomuksen  lisäksi  kilpailujärjestäjän  tulee  lisäksi  täy�ää  kirjallinen  Kennelliiton  koe-  ja 
 kurssianomus ja toimi�aa se SAGIn toimistoon viikon sisällä sähköisen anomuksen tekemisestä. 

 Yhden  kennelpiirin  alueella  voidaan  vuosi�ain  järjestään  enintään  kaksi  kansainvälistä  kilpailua  tai 
 kilpailutapahtumaa.  Samana  päivänä  voidaan  järjestää  vain  yksi  kansainvälinen  kilpailutapahtuma 
 Suomessa. 

 Kansainväliset kilpailut anotaan oheisen aikataulun mukaan. 

 Kilpailun pitoaika  Anomus Agilityliitossa viimeistään  Anomus Kennelliitossa viimeistään 

 1.1. – 30.4.  31.3.  30.4. 

 1.5. – 31.7.  31.8.  30.9. 

 1.8. – 31.12  31.12.  31.1. 

 SAGIn  käsi�elyn  jälkeen  anomus  toimitetaan  viimeistään  kuusi  (6)  kuukau�a  ennen  kilpailun 
 järjestämistä  Kennelliitolle,  joka  toimi�aa  anomuksen  FCI:lle.  Kun  FCI  on  myöntänyt  kilpailun,  se 
 merkitään  hyväksytyksi  kilpailukalenteriin.  Kennellii�o  perii  kansainvälisten  kilpailujen  osalta  erillisen 
 käsi�elymaksun joka tulee järjestävän seuran makse�avaksi. 
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 4 SAGIN ARVOKILPAILUJEN KILPAILUKALENTERI 

 Agilityn  kansalliset  arvokilpailut,  poislukien  kansainväliset  arvokilpailut,  järjestetään  SAGIn 
 vuosikokouksen  vahvistaman  arvokilpailujen  kilpailukalenterin  mukaises�.  Tiedot  arvokilpailujen 
 ajankohdasta ja järjestäjistä julkaistaan SAGI:n hallinnoimien agilityn arvokilpailuiden ko�sivuilla. 

 5 ERITYISTEN KILPAILUJEN ANOMINEN 

 5.1 Kennelpiirien ja rotuyhdistysten/-järjestöjen agilitymestaruuskilpailut 
 Kennelpiirien  agilityn  piirinmestaruuskilpailut  järjestetään  vuosi�ain.  Kilpailut  anotaan  SAGIlta  kuten 
 kansalliset  agilitykilpailut.  Piirinmestaruuskilpailun  arvo  anotaan  Kennelpiiriltä  vapaamuotoisella 
 kirjallisella anomuksella  , ellei Kennelpiiri muuta  ole ilmoi�anut  . 

 Piirinmestaruuksien 
 pitoaika 

 Anomus SAGIssa ja kennelpiirillä 
 viimeistään 

 Anomus Kennelliitossa 
 viimeistään 

 1.1. - 31.7.  ks. taulukko, kohta 2.1  ks. taulukko, kohta 2.1 

 Rotumestaruuskilpailuiden järjestämisestä sovitaan asianomaisen rotuyhdistyksen/- järjestön kanssa. 

 Kun  kennelpiirin  tai  rotuyhdistyksen/-järjestön  mestaruuskilpailu  käydään  SAGIn  myöntämän 
 kansallisen  kilpailun  yhteydessä,  kilpailujärjestäjän  tulee  ilmoi�aa  siitä  kilpailun  lisä�edoissa. 
 Mahdollisista rajoituksista on ilmoite�ava kilpailuanomuksen yhteydessä. 

 Kennelpiirit  ja  rotuyhdistykset/-järjestöt  voivat  vapaas�  määri�ää  agilityn  mestaruuskilpailujen 
 järjestämisohjeet  ja  osallistumiskriteerit.  D8  “Erityisten  kilpailuiden  järjestämisohje”  määri�ää 
 piirinmestarin osallistumisoikeuden SM-kilpailuihin. 

 SAGI  ei  tallenna  tai  �lastoi  erikseen  kilpailuiden  tuloksia  kennelpiirien  tai  rotuyhdistysten/-järjestöjen 
 mestaruuksien osalta. 

 5.2 Suomenmestaruuskilpailu (SM-kilpailu) 

 SM-kilpailujen  järjestämisoikeu�a  anotaan  SAGI:lta  arvokilpailuhaun  mukaises�.  SM-kilpailujen 
 yhteydessä järjeste�ävistä muista kilpailuista tulee olla maininta anomuksessa. 

 SAGI  käsi�elee  arvokilpailuhakemukset  ja  valitsee  arvokilpailujärjestäjän.  Arvokilpailujärjestäjä  on 
 velvollinen  laa�maan  kirjallisen  koe-  ja  kilpailuanomuksen,  joka  toimitetaan  Kennelliitolle 
 määräaikaan mennessä. 
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 Mikäli  agilityn  SM-kilpailujen  järjestämisoikeu�a  ei  anota,  agilityn  yksilö  SM-kilpailu  pidetään 
 maajoukkueen  karsintakilpailun  yhteydessä  maajoukkueen  karsintakilpailun  säännöin  ja 
 osallistumiskriteerein. 

 Anomus Agilityliitossa viimeistään  Anomus Kennelliitossa viimeistään 

 Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun 
 mukaises� 

 31.1. kilpailuvuotena 

 5.3 PM- ja MM-Maajoukkueen karsintakilpailu 

 Maajoukkueen  karsintakilpailun  järjestämisoikeu�a  anotaan  SAGI:lta  arvokilpailuhaun  mukaises�. 
 Maajoukkueen  karsintakilpailun  yhteydessä  järjeste�ävistä  muista  kilpailuista  tulee  olla  maininta 
 anomuksessa. 

 SAGI  käsi�elee  arvokilpailuhakemukset  ja  valitsee  arvokilpailujärjestäjän.  Arvokilpailujärjestäjä  on 
 velvollinen  laa�maan  kirjallisen  koe-  ja  kilpailuanomuksen,  joka  toimitetaan  Kennelliitolle 
 määräaikaan mennessä. 

 Anomus Agilityliitossa viimeistään  Anomus Kennelliitossa viimeistään 

 Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun 
 mukaises� 

 31.1. kilpailuvuotena 

 5.4 EO-joukkueen karsintakilpailut 

 EO-joukkueen  karsintakilpailujen  järjestämisoikeu�a  anotaan  SAGI:lta  arvokilpailuhaun  mukaises�. 
 EO-joukkueen  karsintakilpailujen  yhteydessä  järjeste�ävistä  muista  kilpailuista  tulee  olla  maininta 
 anomuksessa. 

 SAGI  käsi�elee  arvokilpailuhakemukset  ja  valitsee  arvokilpailujärjestäjän.  Arvokilpailujärjestäjä  on 
 velvollinen lisäämään kilpailut KITU-järjestelmään kilpailuajankohdan julkistuksen jälkeen. 

 Anomus Agilityliitossa viimeistään  Kilpailuajankohdan julkistus 

 Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun 
 mukaises� 

 Viimeistään 9 kk ennen 
 tapahtumaa 
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 5.5 Hallisuomenmestaruuskilpailu (Halli-SM) 

 Halli-SM  -kilpailujen  järjestämisoikeu�a  anotaan  SAGI:lta  arvokilpailuhaun  mukaises�.  Halli-SM 
 -kilpailujen yhteydessä järjeste�ävistä muista kilpailuista tulee olla maininta anomuksessa. 

 SAGI  käsi�elee  arvokilpailuhakemukset  ja  valitsee  arvokilpailujärjestäjän.  Arvokilpailujärjestäjä  on 
 velvollinen lisäämään kilpailut KITU-järjestelmään kilpailuajankohdan julkistuksen jälkeen. 

 Anomus Agilityliitossa 
 viimeistään 

 Kilpailuajankohdan julkistus 

 Agilityliiton tekemän 
 arvokilpailuhaun mukaises� 

 Viimeistään 9 kk ennen kilpailua. 

 5.6 Junioreiden, senioreiden ja para-agilityn suomenmestaruuskilpailu 
 (JSP-SM) 

 JSP-SM-kilpailujen  järjestämisoikeu�a  anotaan  SAGI:lta  arvokilpailuhaun  mukaises�.  JSP 
 SM-kilpailujen  yhteydessä  järjeste�ävistä  muista  kilpailuista  tulee  olla  maininta  anomuksessa.  JSP 
 SM-kilpailut  voidaan  järjestää  virallisten  2-luokan  kilpailujen  ohessa.  Para-agilityn  SM-kilpailu  voidaan 
 painavasta syystä järjestää erillään junioreiden/senioreiden SM-kilpailusta. 

 SAGI  käsi�elee  arvokilpailuhakemukset  ja  valitsee  arvokilpailujärjestäjän.  Arvokilpailujärjestäjä  on 
 velvollinen lisäämään kilpailut KITU-järjestelmään kilpailuajankohdan julkistuksen jälkeen. 

 Anomus Agilityliitossa viimeistään  Kilpailuajankohdan julkistus 

 Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun 
 mukaises� 

 Viimeistään 9 kk ennen 
 kilpailutapahtumaa 

 5.7 GAMES-suomenmestaruuskilpailu (GAMES-SM) 

 Games-lajien  Suomenmestaruuskilpailujen  (GAMES-SM)  järjestämisoikeu�a  anotaan  SAGI:lta 
 arvokilpailuhaun  mukaises�.  GAMES-SM  kilpailujen  yhteydessä  järjeste�ävistä  muista  kilpailuista 
 tulee olla maininta anomuksessa. 
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 Sääntötoimikunta 

 Hallitus hyväksynyt 17.12.2020 

 D.2 AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 

 SAGI  käsi�elee  arvokilpailuhakemukset  ja  valitsee  arvokilpailujärjestäjän.  Arvokilpailujärjestäjä  on 
 velvollinen lisäämään kilpailut KITU-järjestelmään kilpailuajankohdan julkistuksen jälkeen. 

 Anomus Agilityliitossa viimeistään  Kilpailuajankohdan julkistus 

 Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun 
 mukaises� 

 Viimeistään 9 kk ennen 
 tapahtumaa 

 6 MUUTOKSET AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJEESEEN 
 Muutokset agilitykilpailujen anomisohjeeseen vahvistaa SAGIn hallitus. 
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 D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje 

 1 KILPAILUKELPOISUUS 
 Säännön  “B.0  Yleinen  laji-  ja  kilpailuohje”  mukaan  suomalaisella  ohjaajalla  tulee  olla  voimassa  oleva 
 kansallinen  kilpailulisenssi  ja  ohjaajan  on  oltava  SAGIn  jäsenseuran  jäsen  ja  kilpailunjärjestäjä  vastaa 
 näiden tarkastuksesta. 

 Mikäli  ohjaaja  tai  koira  ei  täytä  kaikkia  kelpoisuusedellytyksiä,  koirakko  suljetaan  pois  kilpailusta  ja 
 koirakon  kyseisessä  kilpailussa  saavu�amat  tulokset  mitätöidään  jälkikäteen.  Mikäli  koirakko  ei  ole 
 todistetus�  täy�änyt  kilpailuun  osallistumiselle  asete�uja  edellytyksiä  aikaisemmissa  kilpailuissa, 
 kyseisten  kilpailujen  tulokset  mitätöidään  jälkikäteen.  Kaikkien  kilpailukelpoisuuden  puu�eellisuuden 
 vuoksi kilpailusta sulje�ujen koirakoiden �edot tulee kirjata tuomarirapor�in. 

 Ohjeessa  “D.8  erityisten  kilpailujen  järjestämisohje”  lueteltujen  arvokilpailuiden  tuloskriteerien  tulee 
 täy�yä  viimeistään  ilmoi�autumishetkellä  (viimeinen  ilmoi�autumispäivä)  ja  koiran  ja  ohjaajan 
 kilpailukelpoisuuden kilpailupäivinä. 

 2 OHJAAJAN KILPAILUKELPOISUUS 

 2.1 Kilpailuoikeus 
 Suomessa asuvan ohjaajan kilpailuoikeus 
 Suomalaisen  ohjaajan  kilpailuoikeus  osoitetaan  kilpailupäivänä  voimassaolevalla  SAGI:n 
 kilpailulisenssillä,  joka  lii�yy  SAGI:n  jäsenseuran  jäsenyyteen.  Lisenssikor�  tai  kui�  maksetusta 
 lisenssistä  on  esite�ävä  pyyde�äessä  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä.  Henkilöllisyys 
 voidaan  tarvi�aessa  pyytää  todistamaan  henkilötodistuksella.  Harrastajalisenssiin  ei  sisälly 
 kilpailuoikeu�a,  mu�a  se  on  lisämaksulla  päivite�ävissä  kilpailuoikeuden  sisältäväksi 
 kilpailulisenssiksi. 

 Kilpailulisenssin  voimassaolo  voidaan  peruu�aa,  jos  kilpailija  SAGIn  ja  Kennelliiton  kurinpitotoimien 
 seurauksena  mene�ää  kilpailuoikeutensa.  Tällöin  vakuutus  säilyy  voimassa  kuten  vakuutusehdoissa 
 on  kirja�u  harjoitus�lanteita  koskien.  Kilpailuoikeuden  menetys  koskee  kaikkia  kansallisia  tai  FCI:n 
 alaisia  kansainvälisiä  virallisia  kilpailuita,  jollei  kurinpitopäätöksessä  ole  erikseen  maini�u 
 mahdollisista lievennyksistä. 

 Mikäli  ulkomaalaisella  ohjaajalla  on  vakituinen  asuinpaikka  Suomessa  yli  kuuden  (6)  kuukauden  ajan, 
 ohjaajan tulee aina lunastaa SAGIn kilpailulisenssi. 

 Ulkomailla asuvan ohjaajan kilpailuoikeus 
 Ulkomaalaisella  tai  ulkomailla  asuvalla  suomalaisella  ohjaajalla  on  oikeus  osallistua  virallisiin 
 kilpailuihin Suomessa, mikäli hän osoi�aa asuinmaansa kilpailuoikeutensa. 
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 Muut kuin SAGI:n myöntämällä lisenssillä kilpailevat vastaavat haluamastaan vakuutusturvastaan itse. 

 Ulkomainen  ohjaaja,  jolle  on  määrä�y  kilpailukielto  joko  omassa  ko�maassaan  tai  FCI:n  toimesta,  ei 
 saa osallistua kilpailuun Suomessa. 

 ●  Ulkomaisten ohjaajien kilpailukelpoisuus on aina tarkiste�ava kaikilta osin. 
 ●  Kilpailuoikeus  osoitetaan  esi�ämällä  toisessa  maassa  myönne�y  lisenssi,  kilpailukirja  jossa 

 Suomen  kilpailuihin  ilmoi�autunut  ohjaaja  on  merki�y  koiran  ohjaajaksi  tai  muu  todistus 
 ohjaajan  kilpailuoikeudesta.  Lisäksi  ohjaajalla  tulee  olla  todistus  siitä,  e�ä  hän  on  kansallisen 
 kenneljärjestön jäsenseuran jäsen. 

 ●  Ulkomaalaisen  tai  ulkomailla  asuvan  suomalaisen  ohjaajan  on  aina  todiste�ava 
 henkilöllisyytensä, jollei hänellä ole Suomen Agilityliiton kilpailulisenssiä. 

 2.2 Edustusoikeus 
 Ohjaaja edustaa yksilökilpailussa kilpailulisenssinsä mukaista SAGI:n jäsenseuraa. 

 Ohjaajalla  on  joukkuekilpailua  koskevien  kilpailunjärjestäjän  ilmoi�amien  erityispiirteiden  mukaises� 
 mahdollisuus  edustaa  muuta  kuin  kilpailulisenssin  mukaista  SAGI:n  jäsenseuraa.  Lisenssiseuran 
 kirjallinen  edustusoikeuden  siirtolupa  toimitetaan  kilpailunjärjestäjän  ilmoi�amalla  tavalla 
 kilpailunjärjestäjälle. Ohjaajan tulee olla edustusoikeuden siirtoluvan mukaisen seuran jäsen. 

 2.3 Ohjaajan ikä (ikäkausikilpailut) 

 Ikäkausikilpailujen  (lasten,  nuorten  ja  senioreiden  ikäryhmät)  kilpailukelpoisuus  alkaa  sen  vuoden 
 alusta,  jonka  aikana  ohjaaja  täy�ää  alaikärajan  ja  loppuu  sen  vuoden  lopussa,  jonka  aikana  ohjaaja 
 täy�ää yläikärajan. 

 Ohjaajan iän tarkastaminen 

 ●  Ohjaajan  syntymäaika  on  merki�ävä  ilmoi�autumislomakkeeseen,  kun  kyseessä  on 
 ikäkausikilpailu. 

 ●  Ohjaajan  ikä  voidaan  tarvi�aessa  pyytää  todistamaan  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen 
 yhteydessä. 

 2.4 Ihmisten an�dopingsäännöstö 

 Lunastaessaan  kilpailulisenssin  ohjaaja  sitoutuu  nouda�amaan  kulloinkin  voimassa  olevaa  Suomen 
 urheilun  ee�sen  keskuksen  SUEK  ry:n  vahvistamaa  an�dopingsäännöstöä.  Ohjaaja  on  velvollinen 
 tutustumaan an�dopingsäännöstöön. 
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 Tiedot  kielletyistä  doping-aineista  ja  -menetelmistä  löytyvät  SUEKin  ylläpitämästä  sivustosta  “Kielletyt 
 Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU). “, osoi�eesta www.suek.fi. 

 Ihmisten an�dopingsäännöstön nouda�amisen tarkastaminen 
 Ohjaaja voidaan kutsua tes�in milloin tahansa ja missä tahansa, ko�maassa tai ulkomailla. Kutsu 
 esitetään ohjaajalle henkilökohtaises�. Dopingtestejä on kahdenlaisia: kilpailutestejä ja kilpailujen 
 ulkopuolisia testejä. 

 Dopingtesteistä vastaa SUEK dopingvalvontaa koskevan ohjeistuksen mukaises�. 

 3 KOIRAN KILPAILUKELPOISUUS 

 3.1 Koiran kilpailukirja 

 Koiralla tulee olla agilitytuomarin vahvistama ohjeen “D.11 Kilpailukirja” mukainen kilpailukirja. 

 3.1.1 Koiran kokoluokka 

 Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  tarkistamaan  kilpailupaikalla,  e�ä  koiralle  on  määrite�y  kokoluokka. 
 Koiran  kokoluokka  määritetään  ohjeen  “D.10  Kokoluokan  määri�ämisen  toimintaohje”  mukaises�. 
 Arvokilpailuihin  lii�yvä  kokoluokkiin  lii�yvä  ohjeistus  on  esite�y  ohjeessa  “D.8  Erityisten  kilpailuiden 
 järjestämisohje”. 

 Ilmoi�autuessaan  ohjaajan  on  merki�ävä,  missä  kokoluokassa  koira  kilpailee  kilpailutapahtumassa. 
 Mikäli  koiran  kokoluokka  muu�uu  ilmoi�autumisen  jälkeen,  koiralla  on  oikeus  ja  velvollisuus  kilpailla 
 uu�a  mi�austulosta  vastaavassa  kokoluokassa.  Ilmoi�aessaan  koiran  kokoluokan  muutoksesta 
 mi�aus�laisuudessa  suoritetun  mi�auksen  johdosta,  koiran  ohjaajan  tulee  esi�ää  järjestäjälle 
 todistus mi�austuloksesta. Muuten koiran kokoluokkaa ei voida vaihtaa ilmoitetusta. 

 KV-kilpailuissa  koira  kilpailee  FCI-kokoluokassa.  Saman  tapahtuman  kansallisissa  kilpailuissa  koirakko 
 kilpailee kansallisten sääntöjen oike�amassa kokoluokassa, joka voi poiketa FCI-kokoluokasta. 

 Ulkomainen  koira  kilpailee  ko�maansa  mi�austuloksen  mukaisessa  kokoluokassa.  Ulkomainen  koira 
 voi  osallistua  kansallisiin  kokoluokkiin  (XS  tai  SL-  säkäkorkeus  on  vähintään  48  cm  mu�a  alle  50  cm), 
 jos  koiralla  on  mi�austulos,  joka  osoi�aa  koiran  saavan  kokonsa  puolesta  kilpailla  kansallisessa 
 luokassa ohjeen “D.10 Kokoluokan määri�ämisen toimintaohje” mukaises�. 

 3.1.2 Koiran tasoluokka 

 Koiran  tasoluokka  on  merki�ävä  ilmoi�autumislomakkeeseen.  Mikäli  koira  saavu�aa  ylemmän 
 tasoluokan  kilpailuoikeuden  ilmoi�autumisajan  pää�ymisen  jälkeen  ja  aikoo  kilpailla  ylemmässä 
 tasoluokassa, luokanvaihdosta on ilmoite�ava kilpailunjärjestäjälle. 
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 Kilpailunjärjestäjän  on  tarkiste�ava,  e�ä  koiralla  on  oikeus  kilpailla  siinä  tasoluokassa,  mihin  se  on 
 ilmoite�u. Tasoluokka tarkastetaan viimeistään kilpailupaikalla ilmoi�autumisen yhteydessä. 

 Kansainväliseen  kilpailuun  osallistuvien  koirien  tulee  kilpailla  lajimuodossa  agility  ylimmässä 
 kilpailuluokassa. 

 Ulkomainen  koirakko  kilpailee  lajimuotokohtaises�  siinä  tasoluokassa,  joka  vastaa  koiran  ko�maan 
 tasoluokkaa  ja  siirtyy  oman  maan  siirtymissääntöjen  mukaan  seuraavaan  tasoluokkaan.  Mikäli  koiran 
 ko�maassa  agility-  ja  hyppyratoja  ei  käsitellä  omina  lajimuotoinaan,  koirakko  kilpailee  molemmissa 
 lajimuodoissa  ko�maansa  agilityn  tasoluokkaa  vastaavassa  luokassa.  Suomessa  useas�  kilpailevalla 
 ulkomaisella  koiralla  voi  olla  oman  ko�maansa  virallisen  kilpailukirjan  ohella  myös  suomalainen 
 kilpailukirja (ns. varjokilpailukirja), johon Suomessa saavutetut tulokset merkitään. 

 3.2 Koiran rekisteröin� 

 3.2.1 Kansalliset kilpailut 

 Kansalliseen kilpailuun osallistuvan  koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin, 
 tunnistusmerkintärekisteriin  (FIX)  tai  muuhun  FCI:n  tunnustamaan  rotukoira-,  liitännäis-  (Appendix) 
 tai tunnistusmerkintärekisteriin. 

 Koiran  rekisteritunnuksen  tulee  olla  merki�ynä  ilmoi�autumislomakkeeseen  (esimerkiksi 
 FI12345/09).  Kilpailujärjestäjä  tarkastaa  tarvi�aessa  koiran  rekisterinumeron  rekisteritodistuksesta 
 (tai  sen  kopiosta)  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä.  Tiedon  voi  myös  osoi�aa  Kennelliiton 
 jalostus�etokannasta tai muusta vastaavasta luote�avasta lähteestä. 

 Ulkomaisten koirien kilpailukelpoisuus on aina tarkiste�ava kaikilta osin. 

 3.2.2 Kansainväliset kilpailut 

 FCI:n  myöntämiin  kansainvälisiin  agilitykilpailuihin  osallistuvien  koirien  on  oltava  rekisteröityjä  FCI:n 
 tunnustamaan rotukoira- tai liitännäisrekisteriin (Appendix). 

 Koiran rekisteritunnus tulee olla ilmoite�u ja se tarkastetaan kohdan 3.2.1 mukaisella tavalla. 

 3.2.3 Kansalliset arvokilpailut 

 SM-kilpailuun  osallistumisen  edellytyksenä  on,  e�ä  koira  on  rekisteröity  Suomen  Kennelliiton 
 rotukoirarekisteriin. 
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 Maajoukkueiden  karsintakilpailuun  osallistumisen  edellytyksenä  on,  e�ä  koira  on  rekisteröity  Suomen 
 Kennelliiton rotukoirarekisteriin vähintään 12 kuukau�a ennen MM-kilpailua. 

 Koiran rekisteritunnus tulee olla ilmoite�u ja se tarkastetaan kohdan 3.2.1 mukaisella tavalla. 

 3.3 Koiran ikä 

 Koiran  on  oltava  vähintään  18  kuukauden  ja  yhden  päivän  ikäinen  osallistuessaan  viralliseen 
 agilitykilpailuun (esimerkki, 1.9.2018 syntynyt koira on kisaikäinen 2.3.2020). 

 Koiran  syntymäajan  tulee  olla  merki�ynä  ilmoi�autumislomakkeeseen.  Kilpailujärjestäjä  tarkastaa 
 tarvi�aessa  koiran  iän  rekisteritodistuksesta  (tai  sen  kopiosta)  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen 
 yhteydessä.  Tiedon  voi  myös  osoi�aa  Kennelliiton  jalostus�etokannasta  tai  muusta  vastaavasta 
 luote�avasta  lähteestä.  Agilitytuomari  tarkastaa  kilpailukirjan  varmistamisen  yhteydessä  koiran 
 rekisteritodistuksesta, e�ä ikävaa�mus täy�yy. 

 3.4 Rokotukset 

 Agilitykilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rokote�u Kennelliiton rokotusmääräysten mukaises�. 

 Ulkomailta  saapuvien  koirien  kohdalla  noudatetaan  myös  Ruokaviraston  kulloinkin  voimassa  olevia 
 ohjeita koirien tuonnista Suomeen. Kilpailuoikeus on evä�ävä, jos määräyksiä ei ole noudate�u. 

 Rokotusten tarkastaminen 

 ●  Rokotusten  voimassaolo  tarkastetaan  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä 
 eläinlääkärin  merkitsemästä  lemmikkieläimen  todistuksesta  (lemmikkieläinpassista), 
 rekisteritodistuksesta,  kilpailukirjasta,  erillisestä  rokotustodistuksesta  tai  luote�avasta 
 sähköisestä palvelusta. 

 ●  Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  yksiseli�eiset  tunnistus�edot  sekä  koiralle  annetun 
 roko�een valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä 

 ●  Koiran  rekisteritodistuksen/omistajatodistuksen  ja  rokotusten  osalta  tarkastaminen  voi 
 tapahtua  ko�maisten  koirien  osalta  pistokokeilla.  Ulkomaisten  koirien  ja  ohjaajien 
 kilpailukelpoisuus on aina tarkiste�ava kaikilta osin. 

 3.5 Tunnistusmerkintä 

 Koiran  tulee  olla  tunnistusmerki�y  Kennelliiton  tunnistusmerkintää  koskevan  määräyksen  (ISO  11784 
 standardin  mukaiset  mikrosirut  tai  tatuoin�)  mukaises�.  Ulkomaisen  koiran  tunnistusmerkinnän  on 
 oltava  merki�ynä  lemmikkieläimen  todistuksessa  eli  ns.  lemmikkieläinpassissa.  Mikäli  ulkomaista 
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 sirua  ei  voida  lukea  standardin  mukaisella  lai�eella,  ohjaajan  tulee  itse  järjestää  laite,  jolla  sirun 
 lukeminen on mahdollista. 

 Koiran  tunnistusmerkintä  (tatuoin�  tai  mikrosiru)  tarkastetaan  satunnaises�  valituilta  koirilta.  On 
 suositeltavaa,  e�ä  vähintään  joka  kymmenes  osallistuva  koira  tarkastetaan.  Mikäli  tunnistusmerkintä 
 ei ole lue�avissa, koiralla ei ole kilpailuoikeu�a. 

 3.6 Muut koiran kilpailukelpoisuuden rajoitukset 

 3.6.1 Sairas koira 

 Koiran  terveyden  tulee  olla  aina  etusijalla  arvioitaessa  koiran  kilpailukelpoisuu�a.  Sairaalla  koiralla  ei 
 koskaan  saa  osallistua  kilpailuihin,  vaikka  koira  ei  olisikaan  minkään  lääkityksen  alaisena.  Myös 
 sairaudesta toipumassa olevalle koiralle on vara�ava rii�äväs� aikaa palautua sairaudesta. 

 Sairas  koira  ei  täytä  kilpailukelpoisuuden  edellytyksiä  ja  siksi  koirakko  tulee  sulkea  pois  kilpailusta  tai 
 kilpailutapahtumasta. 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  ja  agilitytuomarin  tulee  yleises�  seurata,  e�ä  kilpailupaikalla  olevat  koirat 
 ovat terveitä ja psyykkises� sekä fyysises� kilpailun edelly�ämässä kunnossa. 

 ●  Epäillessään  koiran  terveyden  tai  yleisen  kunnon  olevan  puu�eellinen,  agilitytuomari  voi 
 harkintansa  mukaan  antaa  koiran  ohjaajalle  kehotuksen  tarkastu�aa  koiran  fyysinen  kunto  ja 
 terveys eläinlääkärillä. 

 ●  Mikäli  koira  ei  suorituskyvyn  puu�een  tai  huonon  yleisen  kunnon  vuoksi  ole  kilpailun 
 edelly�ämässä  kunnossa,  kilpailunjärjestäjä  tai  agilitytuomari  voi  sulkea  koirakon  pois 
 kilpailusta tai kilpailutapahtumasta. 

 ●  Agilitytuomarilla  on  vielä  kilpailukehässä  mahdollisuus  evätä  koirakon  lähtölupa  taikka 
 keskey�ää  koirakon  kilpailusuoritus  koiran  puu�eellisen  suorituskyvyn  (esim.  ontuminen  tai 
 epäpuhtaat liikkeet) tai koiran huonon yleisen kunnon (esim. huoma�ava ylipaino) vuoksi. 

 ●  Kilpailutapahtumassa  kilpailunjärjestäjän  nimeämällä  eläinlääkärillä  on  mahdollisuus  evätä 
 koiran  kilpailuoikeus  terveydellisiin  syihin  vedoten.  Toimiessaan  eläinsuojeluviranomaisen 
 ominaisuudessa,  voi  hän  myös  antaa  viranomaismääräyksiä,  jotka  yli�ävät  kilpailusääntöjen 
 määräykset. 

 3.6.2 Kiimassa oleva nar�u 

 Kiimainen  nar�u  voi  osallistua  kaikkien  tasoluokkien  kilpailuihin.  Agilitytuomari  voi  harkintansa 
 mukaan määrätä juoksutarkastuksen kilpailuun osallistuville koirille. 
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 3.6.3 Kantavat ja synny�äneet nartut 

 Nar�u  ei  saa  osallistua  kilpailuun  30  vuorokau�a  ennen  odote�ua  synnytystä  eikä  synnytystä 
 seuraavina 75 vuorokautena. 

 SAGI  suosi�elee,  e�ei  kantavalla  nartulla  osallistu�aisi  kilpailuihin.  Ennen  kilpailemisen  aloi�amista 
 koiran tulee eh�ä palautumaan sellaiseen kuntoon, e�ä se kestää kilpailun rasitukset. 

 Kilpailunjärjestäjän  ja  agilitytuomarin  tulee  yleises�  seurata,  e�ei  kilpailuun  osallistu  kilpailusäännön 
 vastaises� kantavia tai juuri synny�äneitä nar�uja. 

 3.6.4 Koirien an�dopingmääräykset 

 An�dopingtoiminnan  piiriin  kuuluvat  kaikki  Kennelliiton  alaiset  viralliset  koiranäy�elyt,  -kilpailut  ja 
 -kokeet  Suomessa.  Dopingvalvonnan  tarkoitus  on  estää  suorituskykyyn  vaiku�aminen  lääkeaineilla, 
 suojata koiraa rasitukselta sen sairastuessa ja taata sille rii�äväs� aikaa sairaudesta toipumiseen. 

 Koirasta  otetuista  veri-,  virtsa-,  karva-  tai  muista  näy�eistä  ei  koiratapahtuman  aikana  saa  löytyä 
 lainkaan  elimistöön  kuuluma�omia  lääkeainejäämiä  (nollaraja).  Kilpailutauon  pituuden  arvioimiseksi 
 yleises�  käytetyille  lääkeaineille  on  määritelty  ohjeelliset  varoajat,  jonka  jälkeen  lääkeainejäämiä  ei 
 pitäisi  löytyä  koiran  elimistöstä.  Lääkityksen  varoaika  lasketaan  lääkkeen  viimeisestä  antopäivästä. 
 Koiran  vastuuhenkilön  (koiran  omistaja  tai  sopimukseen  perustuvaa  hal�ja)  vastuulla  on,  e�ä  koira  ei 
 osallistu  näy�elyihin  tai  kilpailuihin  sairaana  ja/tai  lääki�ynä,  eikä  myöskään  lääkkeiden  varoaikana 
 niin, e�ä lääkkeitä tai niiden jäämiä voi olla vielä koiran elimistössä. 

 Koiranomistajan  kanna�aa  pitää  lääkityskirjaa,  johon  merkitään  eläinlääkärin  määräämät  ja  muut 
 koiralle  annetut  lääkitykset  hoidon  aloi�amisesta  sen  pää�ymiseen  sekä  hoidon  pää�ymisen  jälkeen 
 noudate�avat varoajat. 

 Koiralle  voi  hakea  poikkeuslupaa  joidenkin  lääkeaineiden  käytön  sallimiseksi  Kennelliiton 
 määri�ämien  �e�yjen  pysyvien  sairauksien  hoidossa  niin,  e�ä  koira  voi  jatkaa  koiratapahtumiin 
 osallistumista. 

 Lisä�etoja koirien an�dopingsäännöistä, käytänteistä ja valvonnasta löytyy Kennelliiton ko�sivuilta. 

 3.6.5 Vihaises� käy�äytyvä koira 

 Vihainen  koira  ei  saa  osallistua  kilpailuihin.  Tämä  ei  kuitenkaan  koske  kilpailun  luonteeseen  kuuluvaa 
 koiran halli�ua aggressiivisuu�a. 

 Agilitytuomarin  tulee  sulkea  vihaises�  käy�äytyvä  koira  kilpailusta  tai  kilpailutapahtumasta. 
 Agilitytuomari  voi  keskey�ää  vihaises�  käy�äytyvän  koiran  kilpailusuorituksen.  Agilitytuomari  voi 
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 myös  ase�aa  koiran  viiden  (5)  vuorokauden  mi�aiseen  väliaikaiseen  osallistumiskieltoon  (Kennelliiton 
 liitevihko).  Vakavissa  tapauksissa  agilitytuomari  voi  harkintansa  mukaan  sulkea  vihaises�  käy�äytyvän 
 koiran  kaikista  SAGI:n  alaisista  kilpailutapahtumista  kolmen  (3)  kuukauden  ajaksi.  Agilitytuomarin 
 sulkiessa  koiran  kilpailutapahtumista,  kilpailusta  sulkemisen  ajankohta  sekä  pää�ymispäivä  merkitään 
 koiran kilpailukirjaan ohjeen D 11 mukaises�. 

 Kennellii�o  voi  harkintansa  mukaan  ase�aa  vihaises�  käy�äytyvän  koiran  tapauskohtaises� 
 määrä�ävään osallistumiskieltoon. 

 3.6.6 Typistetyt koirat 

 Koirat,  joille  on  maa-  ja  metsätalousministeriön  asetuksen  (1070/2000)  vastaises�  suorite�u  eläimen 
 ulkonäön  muu�amiseksi  leikkaus  (hännän  tai  korvien  typistys),  eivät  saa  osallistua  agilitykilpailuun. 
 Sääntö koskee myös kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvia ulkomaisia koiria. 
 Pääsäännöstä poiketen typiste�y koira saa osallistua kilpailuun, mikäli ilmoi�audu�aessa esitetään 
 eläinlääkärintodistus siitä, e�ä typistys tai leikkaus on tehty eläinlääkinnällisistä syistä. 

 ●  Kilpailunjärjestäjä  tarkastaa  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä,  e�ä  typistetyllä 
 koiralla on eläinlääkärintodistus siitä, e�ä typistys on tehty eläinlääkinnällisistä syistä. 

 ●  Luonnontöpöhäntäisten  koirien  rekisteritodistuksessa  tulee  olla  merkintä  ”TÖ”  tai 
 rekisteröin�maan Kennelyhteisön kirjallinen todistus luonnontöpöydestä 

 4 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän ohjeeseen vahvistaa SAGI:n hallitus. 
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 D.4 Agilitykilpailujen tulosten ja pöytäkirjojen 
 tarkastamisohje sekä kilpailudokumentaa�on lähe�ämis- ja 
 arkistoin�ohje 

 1 YLEISTÄ 
 Tässä  dokumen�ssa  esitetään  virallisten  agilitykilpailujen  tulosten  ja  pöytäkirjojen  tarkastaminen  ja 
 korjausmene�ely  sekä  kilpailudokumen�en  lähe�äminen  Agilitylii�oon  ja  näiden 
 arkistoin�ohjeistus. 

 2 KILPAILIJAN VASTUU TULOSTEN TARKASTAMISESTA 
 Tulosten tarkistaminen 
 Ohjaaja  tai  koiran  omistaja  on  vastuussa  tarkistaa  tulos  kilpailunjärjestäjän  tuloslistoista  viimeistään 
 yhden  (1)  tunnin  kuluessa  kilpailujen  pää�ymisestä.  Ohjaaja  tai  koiran  omistaja  on  ensisijaises� 
 vastuussa myös merki�ävien tulosten kirjausten oikeellisuuden tarkastamisesta koiran tuloskirjasta. 

 Tulosten korjausmene�ely 
 Havaitessaan  jälkikäteen  koiransa  tuloksissa  tai  tuloskirjan  merkinnöissä  virheen,  tulee  hänen  o�aa 
 yhtey�ä  kilpailunjärjestäjään.  Tuloskirjaan  merkintöjä  tekevät  vain  vastaavat  koetoimitsijat  ja 
 tuomarit, joten koiran ohjaaja tai omistaja ei voi kirjata muutosta, vaikka se olisi ilmeinen. 

 3 KILPAILUJÄRJESTÄJÄN VASTUU PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMISESSA 
 Tulosten tarkistaminen 
 Kilpailun järjestäjän tulee tarkistaa, e�ä 

 -  P  öytäkirjan  tulosteissa  tulee  olla  Suomen  Kennelliiton  vaa�mat  �edot,  muut  merki�ävät 
 tulokset  sekä  vastaavan  koetoimitsijan  ja  agilitytuomarin  allekirjoitukset  jokaisen  kilpailun 
 tulosten  ensimmäisellä  sivulla.  Kennelliiton  vaa�mat  �edot  ovat  vähintään  koiran  virallinen 
 nimi,  rekisterinumero,  sijoitus,  tulos,  aika,  koiralle  myönnetyt  merii�t,  ser�fikaa�t  ja  muut 
 tulosta selventävät merkinnät. 

 -  Sähköiset  ja  paperiset  tulokset  vastaavat  toisiaan  ja  kaikki  kilpailuissa  myönnetyt  merii�t  ja 
 ser�fikaa�t on kirja�u oikein ennen tulosten ja kilpailudokumen�en lähe�ämistä. 

 -  Tuloskirjan  kirjaukset  vastaavat  kilpailun  pöytäkirjamerkintöjä  ennen  niiden  palau�amista 
 kilpailijoille. 

 -  Mahdollisiin kurinpitoon lii�yviin seikoista on tehtävä maininta kilpailupöytäkirjaan. 
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 Tulosten korjausmene�ely 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  vastuulla  on  tulosten  oikeellisuuden  selvi�äminen  ja  korjauspyynnön 
 lähe�äminen Suomen Agilitylii�oon. 

 ●  Mikäli  tuloksia  korjataan  jälkikäteen,  on  korjatuis  sa  pöytäkirjoissa  oltava  sekä  vastaavan 
 koetoimitsijan e�ä tuomarin allekirjoitukset. 

 ●  Muiden kilpailujen tuloksia ei muuteta mahdollisten korja�ujen tulosten johdosta. 

 Agilityliiton vastuu 
 Agilitylii�o  vastaa  kilpailunjärjestäjän  korjauspyynnön  mukaisesta  tuloksen  korjauspyynnön 
 toimi�amisesta Kennellii�oon. 

 4 KILPAILUN DOKUMENTAATION LÄHETTÄMINEN JA ARKISTOINTI 
 Kilpailun dokumentaa�o sisältää 

 -  kilpailun tulokset 
 -  kilpailua koskevat muut rapor�t (ks. tarkemmin D.1 Agilitykilpailujen järjestämisohje) 

 4.1 Kilpailun dokumentaa�on lähe�äminen Agilitylii�oon 

 Tulosten lähe�ämisen aikataulu 
 Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  toimi�amaan  dokumen�ssa  D1  agilitykilpailujen  järjestämisohje 
 luetellut  rapor�t  sähköisenä  SAGIlle  käy�äen  kilpailuun  lii�yvien  rapor�en  palautuslomake�a  yhden 
 (1) viikon sisällä kilpailun järjestämisestä. Palautuslomake on saatavilla SAGIn ko�sivuilla. 

 Edellämainitun  lisäksi  kansainvälisten  agilitykilpailuiden  allekirjoitetut  pöytäkirjat  toimitetaan  SAGIlle 
 sähköisenä  sähköpos�tse  osoi�eeseen  toimisto@agilitylii�o.fi  yhden  (1)  viikon  sisä  llä  kilpailun 
 järjestämisestä. SAGI toimi�aa tulokset edelleen Kennelliitolle. 

 Mikäli  kilpailunjärjestäjä  SAGIn  huomautuksesta  huolima�a  toistuvas�  laiminlyö  velvollisuutensa 
 toimi�aa  kilpailupöytäkirjat  ja  niihin  lii�yvät  asiakirjat  SAGIlle  määräajassa,  SAGIn  hallitus  voi 
 määräajaksi  evätä  kilpailunjärjestäjän  oikeuden  toimia  virallisten  kilpailujen  järjestäjänä  ja  peruu�aa 
 kilpailunjärjestäjälle  aiemmin  tälle  ajalle  myönnetyt  kilpailut,  tai  määrätä  kilpailunjärjestäjän 
 maksamaan  star�maksun  kolminkertaisena  SAGIlle  viimeisen  kolmen  anomiskauden  aikana 
 myönnetyistä kilpailuista. 

 Tulosten lähe�äminen Agilitylii�oon 
 Kilpailunjärjestäjän  on  toimite�ava  agilitytuomarin  tarkastama  ja  vahvistama  kilpailupöytäkirja  sekä 
 siihen  lii�yvät  muut  asiakirjat  SAGIlle  yhden  (1)  viikon  kuluessa  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman 
 pää�ymisestä.  Tulokset toimitetaan SAGIlle kilpailu- ja tulosjärjestelmään (KITU) sähköises�. 

 Kuvallinen  ohjeistus  sähköisten  tulosten  lähe�ämiseen  löytyy  kilpailu-  ja  tulosjärjestelmä  KITUn 
 käy�öohjeista.  SAGI:n  kau�a  jae�avaa  tulosohjelmaa  käy�ävät  kilpailunjärjestäjät  lähe�ävät 
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 sähköiset  tulokset  KITUun  tulosohjelman  kau�a.  Muuta  tulosohjelmaa  käy�ävät  seurat  lähe�ävät 
 sähköiset tulokset .CSV-�edostona (*.csv). 

 Rajapintamääri�ely 
 Kilpailunjärjestäjän  ja  Agilityliiton  välinen  rajapinta  on  esite�y  erillisessä  dokumen�ssa  ja  se  on 
 saatavilla SAGIn ko�sivuilla. 

 4.2 Arkistoin� 

 Kilpailunjärjestäjän tulee säily�ää kilpailun dokumentaa�o (pöytäkirjat ja kilpailuun lii�yvät rapor�t) 
 vähintään kahden (2) vuoden ajan kilpailun järjestämisestä lukien. 

 5 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän ohjeeseen  vahvistaa SAGIn hallitus. 
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 D.7 Joukkuekilpailun järjestämisohje 

 1  JOUKKUEKILPAILUN ANOMINEN 
 Joukkuekilpailut anotaan kulloinkin voima  ssa olevan  D.2 agilitykilpailujen anomisohjeen mukaises�. 

 Joukkuekilpailun  kilpailuanomuksessa  on  maini�ava,  missä  lajimuodossa  ja  millä  radoilla  kilpaillaan, 
 mitä  eri  kokoluokkia  joukkueessa  voi  tai  tulee  olla,  montako  koiraa  (varsinaiset  ja  varakoirat) 
 joukkueeseen  kuuluu,  mitä  eri  kokoluokkia  joukkueessa  voi  tai  tulee  olla  ja  miten  joukkueen  tulos 
 muodostuu. 

 2 JOUKKUEKILPAILUN ERITYISPIIRTEET 

 2.1 Koirakoiden lukumäärä 
 Kilpailunjärjestäjä  määri�ää  montako  varsinaista  koirakkoa  joukkueeseen  kuuluu.  Joukkueeseen  tulee 
 kuulua aina vähintään kaksi ja enintään kymmenen varsinaista koirakkoa. 

 Kilpailunjärjestäjä  määri�ää  montako  varakoirakkoa  joukkueeseen  voi  kuulua.  Varakoirakoiden  määrä 
 voi olla korkeintaan puolet joukkueen varsinaisten koirakoiden määrästä. 

 2.2 Kokoluokka 
 Koira  voi  joukkuekilpailuissa  kilpailla  eri  kansallisessa  kokoluokassa  kuin  saman  tapahtuman 
 yksilökilpailuissa agilitysääntöjen määri�elemin kokoluokkaoikeuksin (xS/S ja pikkumaksit 48-50 cm). 

 Kilpailunjärjestäjä  määri�ää,  mihin  kansalliseen  kokoluokkaan  tai  kokoluokkiin  joukkueen 
 muodostavien koirien tulee kuulua seuraavien vaihtoehtoj  en  mukaises�: 

 ●  kaikkien joukkueeseen osallistuvien koirien kokoluokka on määritelty kilpailuanomuksessa 
 ○  esim.  joukkueen  kaikkien  koirien  tulee  olla  samaa  kokoluokkaa,  TAI  joukkueen 

 muodostaa  kaksi  pikkuminiluokassa  ja  kaksi  miniluokassa  kilpailevaa  koiraa  TAI 
 joukkueen  muodostaa  yksi  miniluokassa,  yksi  mediluokassa  ja  yksi  maksiluokassa 
 kilpaileva koirakko 

 ●  osa  joukkueeseen  osallistuvien  koirien  kokoluokista  on  määritelty  kilpailuanomuksessa  ja 
 muut voivat kuulua samaan tai muuhun kilpailunjärjestäjän määri�ämään kokoluokkaan 

 ○  esim.  joukkueessa  tulee  olla  neljä  koiraa,  joista  vähintään  yksi  kilpailee  maksiluokassa 
 ja loput kolme saavat kilpailla joko maksiluokassa tai pikkumaksiluokassa 

 ●  joukkueessa  tulee  olla  vähintään  �e�y  määrä  jonkin  kokoluokan  koiria,  korkeintaan  �e�y 
 määrä  jonkin  kokoluokan  koiria  ja  loput  koirat  voivat  kuulua  muuhun  kilpailunjärjestäjän 
 määri�ämään kokoluokkaan 
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 ○  esim.  joukkueen  kuudesta  koirasta  vähintään  yhden  tulee  kilpailla  miniluokassa, 
 vähintään yhden mediluokassa ja korkeintaan kahden maksiluokassa 

 Varakoirakoille  ei  aseteta  kokoluokkavaa�muksia,  mu�a  koirakon  �lalle  voidaan  vaihtaa  varakoirakko 
 ainoastaan niin, e�ä joukkue vaihdon jälkeen täy�ää kokoluokille asetetut vaa�mukset. 

 2.3 Rata 
 Kilpailunjärjestäjä  määri�ää  kilpailuun  kuuluvan  radan  tai  ratojen  lajimuodon.  Kilpailu  voidaan  käydä 
 pelkästään yhden lajimuodon radalla tai yhdistää kahden eri lajimuodon ratoja osin tai kokonaan. 

 Joukkuekilpailu  voidaan  käydä  joko  erillisillä  radoilla,  jolloin  jokainen  joukkueen  jäsen  suori�aa  radan 
 vuorollaan, tai yhdistetyllä ra  dalla, jolloin joukkueen  jäsenet suori�avat ratansa perätysten. 

 2.4 Tuloksen muodostuminen 
 Erillisillä  radoilla  käytävässä  kilpailussa  joukkueen  tulos  muodostetaan  laskemalla  yhteen  koirakoiden 
 tulokset.  Kilpailunjärjestäjä  määri�ää,  huomioidaanko  kaikkien  koirakoiden  tulokset  tai  kuinka  monta 
 heikointa tulosta jätetään huomioima�a yhteistuloksessa. 

 Yhdistetyllä  radalla  käytävässä  kilpailussa  joukkueen  tulos  muodostuu  kaikkien  koirakoiden  yhteisestä 
 suoritusajasta sekä kaikkien koirakoiden ratavirheiden yhteismäärästä. 

 3 OSALLISTUMISEDELLYTYKSET 
 Joukkuekilpailuun  osallistuvan  koiran  ja  ohjaajan  tulee  täy�ää  yleiset  kilpailukelpoisuuden 
 vaa�mukset (  D3. Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje  ). 

 Osallistumisrajoitukset  tulee  esi�ää  kilpailuanomuksessa  D.1  agilitykilpailujen  järjestämisohjeen 
 mukaises�. 

 Kilpailunjärjestäjä  määri�ää,  kuinka  moneen  joukkueeseen  ja  millä  edellytyksillä  sama  ohjaaja  voi 
 kilpailussa  osallistua  sekä  voi  ase�aa  joukkueeseen  nime�äville  koirille  tasoluokkaa  koskevia 
 vaa�muksia. 

 4 ILMOITTAUTUMINEN 
 Kilpailunjärjestäjä  määri�elee  joukkuekilpailun  ilmoi�autumisajan  ja  viimeisen  ilmoi�autumispäivän. 
 Joukkuekilpailuun  ilmoi�audutaan  kilpailunjärjestäjän  antamien  ohjeiden  mukaises�  viimeiseen 
 ilmoi�autumispäivämäärään  mennessä.  Vain  ilmoi�autumisohjeiden  mukaiset  ilmoi�autumiset 
 hyväksytään. 

 Joukkueen kokoonpanoa ei voi muu�aa ilmoi�autumisajan pääty�yä. 
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 5 KOIRAKON VAIHTAMINEN KILPAILUPAIKALLA 
 Mikäli  joku  joukkueen  koira  ei  pysty  osallistumaan  kilpailuun,  on  mahdollista  käy�ää  joukkueeseen 
 nime�yä  varakoirakkoa.  Varakoirakon  siirtymisestä  varsinaisen  koirakon  �lalle  tulee  ilmoi�aa 
 kilpailunjärjestäjälle  väli�ömäs�.  Joukkueen  lopullinen  kokoonpano  tulee  vahvistaa  ennen  kilpailun 
 alkua kilpailupaikalla. 

 Mikäli  joukkueen  koirakko  ei  pysty  osallistumaan  kilpailuun  eikä  joukkue  tämän  takia  täytä 
 kilpailunjärjestäjän  määri�elemiä  joukkueen  kriteerejä,  joukkue  voi  sil�  osallistua  kilpailuun,  mu�a  se 
 ei pysty saavu�amaan yhteistulosta. 

 6 TUOMARIT 
 Joukkuekilpailuissa  voidaan  käy�ää  radalla  vastaavan  agilitytuomarin  lisäksi  avustavaa 
 agilitytuomaria.  Vastaava  agilitytuomari  määri�elee,  miten  hän  ja  avustava  agilitytuomari  jakavat 
 tehtävät radalla. 

 7 KANSALLISTEN AGILITYKILPAILUJEN SÄÄNNÖSTÖN NOUDATTAMINEN 
 Muilta osin noudatetaan kansallista agilitysäännöstöä. 

 8 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän ohjees  een vahvistaa SAGIn hallitus. 
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 D.10 Kokoluokan määritysohje 

 YLEISTÄ 
 Tässä  asiakirjassa  kuvataan  koiran  kokoluokan  määri�ämistä.  Koiran  mi�aamisen  käytännön  asiat  on 
 koo�u sääntöä tukevaan ohjeeseen “Ohje D.10 Mi�aukseen lii�yvät ohjeet”. 

 Käytetyt termit 

 Yksi�äismi�aus  Virallisten  agilitykilpailujen  yhteydessä  tehtävä  koiran  kokoluokan  määri�ävä  mi�aus. 
 Rajatapauskoirilla  kokoluokka  määritetään  enintään  viiden  (5)  yksi�äismi�auksen  käsi�ävällä 
 yksi�äismi�ausprosessilla. 

 Vahviste�u  mi�austulos  Kilpailukirjaan  merki�y  mi�a�eto  koiran  kokoluokasta.  Vahviste�u 
 mi�austulos  sisältää  sekä  kansallisen/kansalliset  e�ä  FCI  -kokoluokan,  johon  koira  on  oikeute�u 
 osallistumaan. 

 Mi�aus�laisuus  Tilaisuus,  jossa  määritetään  uudelleen  koiran  vahviste�u  kokoluokka. 
 Mi�aus�laisuuteen  voivat  osallistua  myös  yksi�äismi�austen  sijaan  koirat,  jotka  tarvitsevat 
 vahvistetun  mi�austuloksen  kilpailukirjan  vahvistamista  varten.  Tilaisuuden  järjestää  joko  SAGI  tai 
 SAGI:n jäsenseura. Mi�aus�laisuuksista ilmoitetaan SAGI:n ko�sivuilla. 

 Mi�austodistus:  Ennen  vuo�a  2022  mi�aus�laisuudesta  saatu  lomake,  joka  sisältää  �edon 
 vahvistetusta mi�austuloksesta. 

 Rajatapauskoira  Koira, joka on kooltaan ± 1 cm kansallisen-  tai FCI-kokoluokan rajalta. 

 1 KOIRAN MITTAUS 

 1.1 Koiran mi�auskelpoisuus ja ilmoi�autuminen mi�aukseen 

 Mita�avan  koiran  tulee  täy�ää  agilitysäännöstössä  määritetyt  kilpailuoikeudelle  asetetut  vaa�mukset 
 säännön  D.3  “Kilpailukelpoisuuden  tarkastamisohje”  mukaises�  ja  mi�ausmaksu  tulee  olla  makse�u. 
 Koiria,  jotka  eivät  täytä  kelpoisuusehtoja,  ei  mitata.  Kilpailuissa  tulee  mitata  kaikki  koirat  tasoluokasta 
 riippuma�a,  joiden  mi�aaminen  on  sääntöjen  mukaan  väl�ämätöntä.  Kilpailuissa  voidaan  mitata 
 myös  koiria  jotka  eivät  kilpaile  kyseisessä  kilpailutapahtumassa.  Kilpailunjärjestäjä  voi  aikataulullisista 
 syistä  rajoi�aa  mita�avien  koirien  määrää  (kuitenkin  huomioiden  kohta  2.7).  Tällöin  mi�aukseen 
 ilmoi�autumisjärjestys ratkaisee mita�avat koirat. 

 Koiran tulee olla ilmoi�autunut ennakkoon yksi�äismi�aukseen tai mi�aus�laisuuteen. 
 -  Yksi�äismi�aukseen ilmoi�audutaan kisajärjestäjän ilmoi�amalla tavalla 
 -  Mi�aus�laisuuteen ilmoi�audutaan SAGI:n ko�sivuilla olevan linkin kau�a 
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 1.2 Mi�ausmaksut 

 Sekä  yksi�äismi�ausprosessi  e�ä  mi�aus�laisuus  ovat  maksullisia.  Maksujen  suuruuden  vahvistaa 
 SAGI ja ilmoi�aa ne ko�sivuillaan sekä ilmoi�autumisen yhteydessä. 

 Maksu  tulee  olla  makse�una  ennen  kuin  koira  voidaan  mitata.  Maksukui�  tarkistetaan  ennen 
 mi�austa. Maksua ei palauteta mi�auksen epäonnistuessa arkuuden tai muun syyn vuoksi. 

 Yksi�äismi�ausprosessissa  koirakolta  peritään  maksu  vain  ensimmäisen  yksi�äismi�auksen 
 yhteydessä.  Jatkomi�aukset  ovat  maksu�omia.  Maksu�omuus  koskee  myös  kokoluokkarajojen 
 muutoksien johdosta tehtäviä jatkomi�auksia. 

 SAGI:n  jäsenyhdistyksen  järjestämä  mi�aus�laisuus  voidaan  hinnoitella  järjestäjän  päätöksellä  SAGI:n 
 määri�elemistä hinnoista poiketen. 

 1.3 Koiran mi�aaminen 

 Koiran  säkäkorkeuden  mi�aaminen  suoritetaan  ensisijaises�  lapaluiden  korkeimmasta  kohdasta 
 koiran  seistessä  mi�ausasennossa.  Vaihtoehtoises�  mi�aus  suoritetaan  rintarangan  okahaarakkeiden 
 korkeimmasta  kohdasta,  mikäli  nämä  ovat  lapaluiden  kohdalla  korkeammalla.  Mi�ausasento  on 
 esite�y  ohjeessa  “Ohje  D.10  Mi�aukseen  lii�yvät  ohjeet”.  Mi�auksessa  koiralla  saa  olla  päällä 
 enintään kaulapanta. 

 Mi�aus  suoritetaan  kovalla,  tasaisella  ja  liukuma�omalla  alustalla  (esimerkiksi  trimmauspöydällä) 
 käy�äen SAGIn hyväksymää säkämi�aa ja EU I tai II luokiteltua rullami�aa. 

 Tuomari  mi�aa  koiran  ensin  kokoluokan  määri�ämiseksi  ja  seuraavaksi  koiran  korkeuden  yhden  (1) 
 cm  mi�ausvälille  �lastoin�a  varten.  Tuomarin  tulee  tarvi�aessa  tehdä  useita  mi�auksia 
 varmistaakseen tuloksen toiste�avuuden. 

 Mikäli  koiran  kokoluokkaa  ei  pystytä  luote�avas�  määri�ämään,  sillä  ei  ole  oikeu�a  osallistua 
 kilpailuihin. 

 1.4 Mi�aajat 

 Yksi�äismi�auksissa  sekä  mi�aus�laisuuksissa  mi�aajina  toimivat  SAGI:n  mi�auskoulutuksen 
 hyväksytys�  suori�aneet  suomalaiset  agilitytuomarit.  Mi�auksissa  noudatetaan  Kennelliiton 
 voimassaolevaa jääviyssääntöä. 

 Ulkomaalainen  tuomari  tai  suomalainen  tuomari  joka  ei  ole  suori�anut  SAGI:n  mi�auskoulutusta,  voi 
 määri�ää  koiran  kokoluokan,  jo�a  koira  voi  osallistua  kyseiseen  kilpailutapahtumaan.  Mi�aus 
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 merkitään  kilpailukirjan  takasivulle,  mu�a  tätä  ei  lasketa  yksi�äismi�ausprosessiin  mukaan.  Kyseinen 
 koira  tulee  ilmoi�aa  seuraavassa  kilpailussa  yksi�äismi�aukseen,  niin  kuin  se  olisi  koiran 
 ensimmäinen kilpailu. 

 2 KOIRAN KOKOLUOKAN VAHVISTAMINEN JA MITTAUSTULOSTEN 

 KIRJAAMINEN 

 2.1 Koiran kokoluokan vahvistaminen 
 Koiran  kokoluokka  vahvistetaan  ensimmäisen  kerran  joko  kilpailujen  yhteydessä  olevissa 
 yksi�äismi�auksissa  tai  erillisessä  mi�aus�laisuudessa.  Koiran  kokoluokan  vahvistaminen  on  esite�y 
 alla olevassa kuvassa. 

 Mikäli  koiran  korkeus  on  yli  1  cm  päässä  kansallisen-  tai  FCI-kokoluokan  rajasta,  koiran  kansallinen 
 sekä  FCI-kokoluokka  vahvistetaan  ensimmäisen  mi�auksen  perusteella.  Vahviste�u  mi�austulos 
 kirjataan kilpailukirjaan. 
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 Mikäli  koira  on  rajatapaus  (kansallinen-  tai  FCI-kokoluokan  raja),  koira  mitataan  niin  monta  kertaa, 
 e�ä  sillä  on  kolme  mi�austulosta  kolmelta  eri  tuomarilta  samaan  kokoluokkaan.  Vahviste�u 
 mi�austulos kirjataan kilpailukirjaan. 

 Rajatapauskoiran  tulee  kerätä  mi�austulokset  peräkkäisistä  kilpailuista,  mikäli  se  on  tuomarin 
 puolesta  mahdollista.  Jokainen  mi�austulos  tulee  olla  eri  tuomarilta.  Koira  kilpailee  ensimmäisen 
 yksi�äismi�auksen  mukaisessa  kokoluokassa,  kunnes  sillä  on  lopullisen  kokoluokan  määri�ävä 
 vahviste�u mi�austulos. 

 Tuomari  vahvistaa  kilpailukirjan  allekirjoituksella  vasta,  kun  koiran  kokoluokka  on  lopullises� 
 määrite�y. 

 2.2 Uusintami�aukset 

 2.2.1 Uusintami�aus mi�aus�laisuudessa 
 Koiran  ohjaajalla  on  mahdollisuus  viedä  koira  mi�aus�laisuuteen  kokoluokan  uudelleenmääritystä 
 varten  enintään  kaksi  (2)  kertaa.  Kokoluokan  uudelleenmääritys  voidaan  tehdä  vain 
 mi�aus�laisuudessa.  Tieto  koiran  uusintami�auksesta  ja  sen  mi�austuloksesta  kirjataan  koiran 
 kilpailukirjan etuaukeamalle. Uudelleenmäärite�y koiran kokoluokka korvaa edellisen määrityksen. 

 2.2.2 FCI mitatun koiran uusintami�aus 

 Koirat  mitataan  FCI:n  toimesta  niiden  osallistuessa  ensimmäistä  kertaa  FCI:n  arvokilpailuihin. 
 FCI-mita�u  kokoluokka  on  väli�ömäs�  voimassa  kaikissa  FCI:n  kilpailuissa  (AWC,  EO,  JOAWC  sekä 
 KV-kilpailut)  ja  SAGI:n  määri�ämissä  karsintakilpailuissa  FCI:n  arvokilpailuihin,  eikä  sitä  näissä  voi 
 muu�aa. 

 Mikäli  mita�u  kokoluokka  eroaa  kansallises�  mitatusta,  koira  siirtyy  väli�ömäs�  myös  kansallisissa 
 kilpailuissa FCI-mi�auksen mukaiseen kokoluokkaan. 

 Koiran  ohjaajalla  on  edelleen  mahdollisuus  tuoda  FCI-mita�u  koira  kansalliseen  uusintami�aukseen, 
 jossa  määritetään  koiran  kansallinen  kokoluokka  uudelleen.  Kansallisen  kokoluokan  muutos  vaiku�aa 
 koiran  mahdollisuuteen  kerätä  maajoukkueen  karsintakilpailuihin  tarvi�avia  tuloksia  D.8  “Erityisten 
 kilpailujen järjestämisohje”. 

 2.3 Mi�austuloksien kirjaaminen 

 Mi�austuloksesta  kirjataan  SAGI:n  �etokantaan  ja  yksi�äismi�austen  pöytäkirjasta  tulee  ilmetä 
 seuraavat �edot (myös yksi�äismi�auksista): 

 -  päivämäärä ja paikkakunta 
 -  koiran rekisterinumero 
 -  mi�aavan tuomarin nimi 
 -  tuomarinumero 
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 -  kansallinen kokoluokka (XS, S, M, SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L) 
 -  �lastomi�auksen mi�avälitulos (esim. 32-33 cm) 

 Yksi�äismi�auksesta kirjataan kilpailukirjaan seuraavat �edot: 
 -  päivämäärä ja paikkakunta 
 -  mi�aavan tuomarin nimi, tuomarinumero ja allekirjoitus 
 -  kansallinen kokoluokka (XS, S, M, SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L) 
 -  �lastomi�auksen mi�avälitulos (esim. 32-33 cm) 

 Vahviste�u mi�austulos kirjataan kilpailukirjaan seuraavin �edoin: 
 -  päivämäärä ja paikkakunta 
 -  mi�aavan tuomarin nimi, tuomarinumero ja allekirjoitus 
 -  kansallinen kokoluokka (XS, S, M,SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L) 

 Mi�austulos  kirjataan  koiran  kilpailukirjaan  ja  tallennetaan  SAGI:n  �etokantaan.  Kilpailutapahtuman 
 yksi�äismi�auksista laaditaan pöytäkirja. (ks. “Ohje D.10 Mi�aukseen lii�yvät ohjeet”, kohta 4). 

 2.4 Ulkomaalaiset koirat 

 Mikäli  koiran  kilpailukirjasta  tai  muusta  luote�avasta  lähteestä  voidaan  todentaa  koiran  korkeus  (cm), 
 voi  koira  kilpailla  kansallisissa  kokoluokissa.  Mikäli  koiran  korkeu�a  kansallisiin  luokkiin  ei  voida 
 todentaa,  tuomari  voi  määri�ää  kokoluokan  kohdan  2.1  mukaises�,  tai  koira  kilpailee  sille 
 määritetyssä FCI-luokassa. 

 Ulkomaalaisen koiran suositellaan ilmoi�autuvan yksi�äismi�aukseen ennakkoon. 

 2.5. Koirat, jotka  ovat kilpailleet ennen 1.7.2019 ja joilla ei ole vahviste�ua mi�austulosta 

 Koirat  jotka  ovat  kilpailleen  ennen  1.7.2019  ja  joilla  ei  ole  vahviste�ua  mi�austulosta,  kokoluokka 
 määritetään  kohdan  2.1  mukaises�.  Koira  saa  kilpailuoikeuden  he�  ensimmäisen  yksi�äismi�auksen 
 jälkeen. 

 2.6 Uuden FCI-kokoluokkamuutoksen (Intermediate I) myötä jatkomita�avat koirat (47-49 
 cm) 

 FCI-kokoluokan  määritys  suoritetaan  mi�aus�laisuudessa  tai  yksi�äismi�auksina  kohdan  2.1 
 mukaises�  vuoden  2022  aikana.  Mikäli  koiran  FCI-kokoluokan  jatkomi�aukset  ovat  kesken  1.1.2023 
 jälkeen,  koiran  tulee  hakeutua  mi�aukseen  ensimmäisessä  kilpailussa,  joihin  se  osallistuu  ja  kerätä 
 mi�austulokset peräkkäisistä kilpailuista, mikäli se on tuomarin puolesta mahdollista. 
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 Ohjeen  mukaiset  jatkomi�aukset  koskevat  kaikkia  jo  mita�uja  kilpailevia  koiria  tasoluokasta 
 riippuma�a. 

 -  47-48  cm:  Koirat  jotka  on  mita�u  kansalliseksi  pikkumaksiksi  (SL)  mi�austuloksella  47-48  cm 
 on  osallistu�ava  jatkomi�auksiin  kilpailuoikeuden  säily�ämiseksi.  Koirat  mitataan 
 mi�aus�laisuudessa  tai  yksi�äismi�auksin  kohdan  2.1  mukaises�.  Kilpailukirjaan  jo  kirja�u 
 mi�austulos  lasketaan  koiran  ensimmäiseksi  mi�austulokseksi.  Koiran  kansallinen-  ja 
 FCI-kokoluokka  vahvistetaan  uuden  FCI-kokoluokkarajan  mukaan,  kun  sillä  on  kolme  (3) 
 mi�austa samaan kokoluokkaan. 

 -  48-49  cm:  Koirat,  jotka  on  mita�u  kansalliseksi  pikkumaksiksi  (SL)  mi�austuloksella  48-49  cm 
 voivat  jatkaa  kilpailemista  kansallisessa  pikkumaksi  (SL)  luokassa  ja  kilpailla  FCI-kilpailuissa 
 maksi  (L)  luokkassa  ilman  jatkomi�auksia.  Koiran  FCI-kokoluokkaan  tarkistamista  varten 
 voidaan  omistajan/ohjaajan  niin  halutessa  tehdä  jatkomi�aukset  kohdan  2.1  mukaises�. 
 Kilpailukirjaan  jo  kirja�u  mi�austulos  lasketaan  koiran  ensimmäiseksi  mi�austulokseksi. 
 Koiran  kokoluokka  vahvistetaan  uuden  kokoluokkarajan  mukaan,  kun  sillä  on  kolme  (3) 
 mi�austa samaan kokoluokkaan. 
 FCI-kokoluokka  48-49  cm  kokoisella  koiralla  tulee  vahvistaa  viimeistään  30.8.2023.  Sen  jälkeen 
 koiran voi uusintami�au�aa kohdan 2.2 mukaises�. 

 HUOM!  Kansalliseksi  pikkumaksiksi  (SL)  mi�austuloksella  49-50  cm  jatkavat  kilpailemista  kansallisessa 
 pikkumaksi (SL) luokassa ja kilpailevat FCI maksi (L) luokassa ilman jatkomi�auksia. 

 2.7 Siirtymäaika jatkomi�auksille (vuoden 2022 loppuun saakka) 

 Kilpailunjärjestäjän  tulee  varata  jokaisen  kilpailupäivän  aikana  mi�ausmahdollisuus  vähintään 
 kuudelle  (6)  FCI-kokoluokkamuutoksen  takia  jatkomi�auksia  tarvitsevalle  koiralle  tasoluokasta 
 riippuma�a 31.12.2022 saakka. Mi�aukseen ilmoi�autumisjärjestys ratkaisee mita�avat koirat. 

 3. MITTAUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN 
 Mi�aus�laisuuden  voi  järjestää  SAGI  tai  SAGI:n  jäsenseura.  Jäsenseura  voi  anoa  mi�aus�laisuuden 
 järjestämisen  SAGI:lta.  Anomuksessa  esite�ävät  �edot  ovat  kerro�u  “Ohje  D.10  Mi�aukseen  lii�yvät 
 ohjeet”. 

 4. YKSITTÄISMITTAUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 Yksi�äismi�auksen  tai  mi�aus�laisuuden  järjestämiseen  tarvi�ava  �eto  on  kerro�u  ohjeessa  “Ohje 
 D.10 Mi�aukseen lii�yvät ohjeet”. 

 5 MUUTOKSET KOKOLUOKAN MÄÄRITTÄMISEN TOIMINTAOHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen vahvistaa SAGI:n hallitus. 
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 D.10 Mi�aamiseen lii�yvät ohjeet 

 1 YLEISTÄ 
 Tämä ohje tukee säännön “D.10 Kokoluokan määritysohje” käytännön toteutusta. 

 2 OHJAAJAN OHJEISTUS 
 Koira  tulee  ilmoi�aa  ennakkoon  yksi�äismi�aukseen  tai  mi�aus�laisuuteen.  Koiran  mi�aukseen 
 ilmoi�aja  vastaa  koiran  mi�auskelpoisuuden  täy�ymisestä  (säännön  D.3  “Kilpailukelpoisuuden 
 tarkastamisohje”  mukaises�)  sekä  mi�ausmaksun  maksamisesta  ennen  mi�austa.  Mi�ausmaksu 
 maksetaan  SuomiSport-palvelun  kau�a.  Ilmoi�ajan  tulee  esi�ää  kui�  maksusta  mi�auspaikan 
 ilmoi�autumispisteessä. 

 Koira  tulee  olla  opete�u  mi�aajan  käsi�elyyn  ja  mi�aukseen  siten,  e�ä  mi�aus  on  mahdollista 
 suori�aa.  Ohjaajan  tulee  kertoa  mi�aajalle,  mikäli  koira  arkuu�aan  tai  muuten  on  hänen  mielestään 
 hankala  mita�avaksi.  Mikäli  koiraa  ei  saada  mita�ua  sen  arkuuden  tai  muun  syyn  vuoksi,  sen  mi�aus 
 keskeytetään. 

 Koira  ei  saa  osoi�aa  aggressiota  mi�aajaa  tai  avustavia  ihmisiä  kohtaan.  Aggressiivises�  käy�äytyvä 
 koira  jätetään  mi�aama�a  ja  asiasta  raportoidaan  lomakkeella  “Ilmoitus  vihaises�  käy�äytyvästä 
 koirasta”.  Lomake  lähetetään  SAGI:lle  ohjeen  “D.4  Agilitykilpailujen  tulosten  lähe�ämisohje” 
 mukaises�. 

 Mi�auksessa  koiralla  saa  olla  päällä  enintään  kaulapanta.  Mi�auksessa  ei  saa  käy�ää  kuonopantaa  tai 
 -koppaa. 

 Suosituksena  on  koiran  rii�ävä  liiku�aminen  ennen  mi�austa,  jo�a  sen  lihaksisto  olisi  luonnollisen 
 rento mi�austa varten. 

 Mi�auksessa  mi�aajalle  annetaan  työrauha  kaikkien  muiden  toimijoiden  (toimihenkilöt,  ohjaaja, 
 koiran virallinen avustaja, kasva�aja jne) toimesta. 

 Mi�austapahtumaan tulee o�aa mukaan: 
 -  rekisteritodistus 
 -  rokotustodistus 
 -  kilpailukirja 
 -  kui� suoritetusta maksusta 
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 3 MITTAUKSEN JA MITTAAJAN OHJEISTUS 

 3.1 Mi�auspaikka ja mi�auksessa käyte�ävä välineistö 

 Mi�ausalustan  tulee  olla  vakaa,  koiralle  rii�ävän  �lava,  kova,  tasainen  ja  liukuma�omalla  pinnalla 
 varuste�u,  esimerkiksi  trimmaus-  tai  agilitypöytä  (Huom!  Mikäli  käytetään  agilitypöytää,  sen  pinnan 
 tulee  olla  rii�ävän  tasainen).  Mi�ana  käytetään  SAGIn  hyväksymää  säkämi�aa,  joka  voi  olla  myös 
 tuomarin omassa käytössä oleva mi�a. Säkämitalla määrite�y korkeus mitataan rullamitalla. 

 3.2. Mi�ausasento 

 Koiran  korkeus  mitataan  lapaluiden  korkeimmasta  kohdasta  (kuva  1).  Jos  koiran  rintarangan  nikamien 
 okahaarakkeet  ovat  kuitenkin  korkeammalla  kuin  lapojen  korkeimmat  kohdat,  koiran  korkeus 
 mitataan näiden lapaluiden välissä olevien okahaarakkeiden päältä (kuva 2). 

 Koiran mi�ausasento 
 1.  Koiran  kyynärvarret  (kyynärluu  ja  vär�näluu)  ovat  sivusta  katso�una  täsmälleen 

 pystysuorassa (kuva 3). 
 2.  Koiran  etujalat  ovat  edestä  katso�una  täsmälleen  pystysuorassa,  rintakehän  mukaises� 

 normaalilla leveydellä toisistaan (kuva 4). 
 3.  Käyräraajaisilla  (kondrodystrofisilla  roduilla)  pystysuoruus  ei  rakenteellisten  poikkeavuuksien 

 vuoksi  toteudu.  Tässä  tapauksessa  raajat  asetetaan  keskenään  mahdollisimman  symmetrises� 
 (kuva 5). 

 4.  Koiran  selkärangan  ja  kaulan  tulee  olla  suorassa  linjassa  eli  koiran  pää  ja  katse  eteenpäin 
 (kuva 6). 

 5.  Koiran  toisen  takaraajan  välijalka  (tai  molempien  takaraajojen  välijalat)  ovat  sivusta 
 katso�una täsmälleen pystysuorassa (kuva 7). 

 6.  Koiran kaularanka on sivusta katso�una 45 asteen kulmassa vaakasuoraan tasoon nähden. 
 7.  Koiran niskan silue� on tällöin 30- 35 asteen kulmassa (kuva 8). 
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 8.  Koiran paino on jakautuneena tasan sen kaikille neljälle raajalle (kuva 9). 
 9.  Koira ei nojaa esi�äjän kehoon eikä käsiin. 
 10.  Koiralle voi tehdä jakauksen, jos sillä on paljon karvaa säkäalueella. 

 Tuomarin  tulee  varmistaa,  e�ä  koira  seisoo  vaaditussa  mi�ausasennossa.  Tarvi�aessa  tuomari  voi 
 korjata  koiran  asentoa  tai  ohjeistaa  sen  esi�äjää  ase�elemaan  koiraa  oikeaan  mi�ausasentoon. 
 Koiraa  tulee  käsitellä  rauhallisin  ja  varmoin  o�ein.  Makupalojen  ja  avustajien  käy�ö 
 mi�aus�laisuudessa on salli�ua, mu�a se ei saa häiritä varsinaista mi�aamista. 

 3.3. Koiran kokoluokan määri�äminen 

 Tuomari  mi�aa  koiran  ensin  kokoluokan  määri�ämiseksi  ja  seuraavaksi  koiran  korkeuden  1  cm 
 mi�avälille �lastoin�a varten. 

 Tuomarin  tulee  tarvi�aessa  tehdä  useita  mi�auksia  varmistaakseen  tuloksen  toiste�avuuden.  Mikäli 
 mi�aus  joudutaan  tekemään  poikkeavan  monta  kertaa,  voi  tuomari  sallia  koiran  jaloi�elun  mi�austen 
 välillä. 

 Ensimmäisessä  mi�auksessa  säkämi�a  asetetaan  tarkas�  kiinteään  korkeuteen  (28,  35,  43,  48  tai  50 
 cm).  Säkämitan  korkeus  varmistetaan  rullamitalla  mitaten  etäisyys  mitan  pohjasta  säkäkappaleen 
 alaosaan. Koira asetellaan oikeaan mi�ausasentoon ja mi�aaja etsii säkäkorkeuden mi�auspaikan. 

 SIVU  3  /  6 



 Suomen Agilitylii�o 
 Hallitus/4.11.2022 
 Sääntö D.10 

 Voimassa 1.1.2023 alkaen 

 D.10 MITTAAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 

 Mi�aaja  tarkastaa,  e�ä  säkämi�a  on  maahan  nähden  pystysuorassa,  mitan  säkäkappale  on 
 vaakasuorassa  sekä  mitan  jalka  on  vaakatasossa  ja  jalka  ase�autuu  koko  matkaltaan  maata  pitkin. 
 Mitan säkäkappaleen tulee ase�ua tasaises� koiran molempien lapaluiden päälle. 

 Toisessa  mi�auksessa  mitan  säkäkappaleen  annetaan  liikkua  vapaas�  ja  se  kiristetään  tarkalleen 
 koiran lapaluiden tai poikkeus�lanteessa okahaarakkeiden päälle. 

 Kokoluokan määri�äminen mi�auksesta 
 ●  Jos  mitan  säkäkappaleen  ja  koiran  sää’än  väliin  jää  �laa,  koira  kuuluu  raja-arvoon 

 verra�una alempaan kokoluokkaan 
 ●  Jos  säkämitan  jalka  jää  roikkumaan  ilmaan  eli  mitan  ja  maan  väliin  jää  tyhjää,  koira 

 kuuluu ylempään kokoluokkaan 
 ●  Jos  mi�a  osuu  �iviis�  koiran  säkäalueelle  ja  maahan:  koiran  korkeus  on  täsmälleen 

 määritellyssä  korkeudessa  ja  koira  kuuluu  raja- arvoon  verra�una  ylempään 
 kokoluokkaan. 

 4 MITTAUKSEN JÄRJESTÄJÄN OHJEISTUS 
 Mi�auksen  järjestäjä  käsi�elee  mita�avien  koirien  ilmoi�autumis�edot  ohjeistuksen  (kohta  4) 
 mukaises�.  Mi�auksen  järjestäjän  tulee  tarkastaa  koiran  mi�auskelpoisuus  ja  mi�ausmaksu  ennen 
 koiran  mi�aamista  säännön  “D.10  Kokoluokan  määrityksen  toimintaohje”  kohdan  1  ja  tämän  ohjeen 
 mukaises�. 

 Tarvikkeet yksi�äismi�aukseen tai mi�austapahtumaan: 
 ●  mi�auspöytä/pöy�ä 
 ●  ilmoi�autumispiste 
 ●  tulosten kirjauspiste 
 ●  toimistotarvikkeita 
 ●  lista mi�aukseen ilmoi�autuneista 
 ●  mikrosirun lukulaite (toiminta tarkiste�u ennakkoon) 
 ●  tulosten syö�öä varten �etokone tai vastaava 
 ●  mi�austapahtumassa tulos�n 

 4.1 Yksi�äismi�aukset 

 Mi�auksien  järjestäjän  tulee  ilmoi�aa  mi�aajalle  koirien  määrä  ennakkoon.  Yksi�äismi�auksille  on 
 vara�ava  rii�äväs�  aikaa  (suositus  5  min/koira).  Aikataulu  hyväksytetään  tuomarilla  ja  se  ilmoitetaan 
 kisakirjeessä.  Mikäli  kilpailupaikalle  tulee  ennakkoilmoi�autuma�omia  koiria  mi�aukseen,  niiden 
 mi�aamisesta  päätetään  paikan  päällä  tapauskohtaises�  -  vain  ennakkoon  ilmoi�autuneet  mitataan 
 varmuudella. 
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 Mi�auspaikan  tulee  sijaita  mahdollisimman  rauhallisessa  paikassa.  Sitä  ei  kuitenkaan  tarvitse 
 erikseen suojata esimerkiksi teltalla. 

 Yksi�äismi�auksissa on mi�aajalla syytä olla avustaja, jonka tehtävänä on: 
 -  Tarkastaa  ilmoi�autuminen  ja  koiran  mi�auskelpoisuus  “D.10  Kokoluokan  määrityksen 

 toimintaohje” kohdan 2 mukaises�. 
 -  Tarkastaa mi�ausmaksun kui� maksuvelvollisilta. 
 -  Kirjata  mi�austulos  sekä  �eto  mi�ausmaksun  tarkistamisesta  SAGIn  �etokantaan  (ks.  kohta 

 4). 
 -  Kisatapahtumassa  tehdyistä  yksi�äismi�auksista  tehdään  pöytäkirja,  jonka  tuomari 

 allekirjoi�aa.  Allekirjoite�u  pöytäkirja  toimitetaan  SAGIlle  sähköises�.  Pöytäkirja  voi  olla 
 yksi�äismi�austen pöytäkirja tai mi�austulosdatasta suodate�u pöytäkirja. 

 4.2 Mi�aus�laisuudet 

 Mi�auspaikan  tulee  sijaita  mahdollisimman  rauhallisessa  paikassa.  Sitä  ei  kuitenkaan  tarvitse 
 erikseen suojata esimerkiksi teltalla. 

 Mi�aus�laisuudessa tulee olla kaksi avustajaa, joiden tehtävänä on: 
 -  Tarkastaa  mi�aukseen  ilmoi�autuminen  ja  koiran  kilpailukelpoisuus  D.10  Kokoluokan 

 määrityksen toimintaohje” kohdan 2 mukaises�. 
 -  Tarkastaa mi�ausmaksun kui�. 
 -  Esitäy�ää mi�auslomake. 
 -  Tallentaa alkuperäinen mi�austodistus ja antaa kopio koiran omistajalle. 
 -  Kirjoi�aa  koiran  kilpailukirjan  etuaukeamalle  mi�aus�laisuuden  päivämäärä,  paikkakunta 

 sekä mi�austulos ja pyytää tuomarilta kui�aus. 

 4.3 Mi�aus�laisuuden järjestämisen anominen SAGI:lta 

 Jäsenseuran  tulee  anoa  mi�aus�laisuus  SAGI:lta  vähintään  kuukau�a  etukäteen  vapaamuotoisella 
 hakemuksella, joka osoitetaan SAGI:n toimistolle  mi�austyöryhmälle  . 

 Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat: 
 -  järjestävä seura 
 -  �laisuuden vastuuhenkilö 
 -  päivämäärä 
 -  paikkakunta ja paikka 
 -  tuomarit, joiden on sovi�u toimivan mi�aavina tuomareina (vähintään 5) 
 -  mi�ausmaksun suuruus 
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 Jäsenseuran  järjestämän  mi�aus�laisuuden  tulot  sekä  kulut  kuuluvat  kokonaisuudessaan  järjestävälle 
 seuralle. 

 5 ILMOITTAUTUMISTEN JA MITTAUSTULOSTEN KÄSITTELYOHJE 
 YKSITTÄISMITTAUKSIEN JÄRJESTÄJILLE 
 Yksi�äismi�auksessa tarvi�avat �edostot löytyvät kootus� Agilityliiton ko�sivuilta. 

 Ilmoi�autumiset: 
 -  Kilpailunjärjestäjä  vastaano�aa  yksi�äismi�auksen  ilmoi�autumiset.  Mi�aukseen 

 ilmoi�autumisen  ohje  tulee  olla  kirja�u  selkeäs�  yhdistyksen  ko�sivuille  ja/tai  kilpailun 
 lisä�etoihin KITU:ssa. 

 Mi�ausmaksun kui�n tarkistus: 
 -  mi�ausmaksun  kui�  tarkistetaan  jokaiselta  maksuvelvolliselta  mi�auspaikalla  ja  merkitään 

 �edoksi pöytäkirjaan sekä ko. koiran mi�aus�etoon. 

 Yksi�äismi�auksen tuloksien syö�ö: 
 -  Mi�austulokset  syötetään  sähköises�  käy�ämällä  lomake�a  “  Yksi�äismi�auksen  tuloksen 

 syö�ölomake”. 
 -  Tuomari tarkistaa �etojen oikeellisuuden ennen lähe�ämistä. 

 Pöytäkirjan täy�ö 
 -  Pöytäkirjaan  täytetään  koirakohtaises�  mi�aus�edot.  Lomakkeeseen  tulee  kirjata  myös 

 mi�ausmaksun tarkastus. 
 -  Tuomari  varmentaa  mi�austulokset  allekirjoituksella  yksi�äismi�austen  pöytäkirjaan. 

 Allekirjoite�u versio palautetaan SAGIin rapor�en sähköisen palau�amislomakkeen kau�a. 

 6 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän ohjeeseen vahvistaa SAGI:n hallitus. 
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 D.13 Erityisluvat 

 1 YLEISTÄ 
 Erityislupakäytännöt  koskevat  junioriohjaajia  sekä  kilpailemisen  poikkeusjärjestelyitä  tarvitsevia 
 paraohjaajia. 

 2 PYSYVÄISLUONTEINEN ERITYISLUPA 
 Pysyväisluonteinen  erityislupa  avustajan  käy�ämiseen  rataantutustumisessa  myönnetään  kaikille 
 ikäryhmissä alle 12 vuo�a (FCI U12) ja alle 15 vuo�a (FCI U15) kilpaileville ohjaajille. 

 Pysyväisluonteinen  erityislupa  on  voimassa  kansallisissa  kilpailuissa,  junioreiden  agilitykilpailuissa 
 sekä  JSP-SM-kilpailuissa  ilman  erillistä  hakemusta  tai  ilmoitusta.  Erityislupa  ei  ole  voimassa  muissa 
 kansallisissa arvokilpailuissa eikä KV-kisoissa. 

 Erityisluvalla saadut tulokset huomioidaan kansallisten arvokilpailuiden osallistumisoikeudessa. 

 3 PARAOHJAAJAN ERITYISLUPA 

 3.1 Yleistä 
 Ohjaaja  voi  hakea  SAGIlta  erityislupaa,  hakiessaan  osallistumisoikeu�a  para-agilitykilpailuihin  tai 
 mikäli  kilpaileminen  vaa�i  erityisjärjestelyjä.  Erityisluvassa  määritellään  edellytykset  kilpailu�lanteen 
 vakiintuneista  toimintatavoista  poikkeamiselle  rataantutustumisessa  ja  kilpailusuorituksessa. 
 Erityislupa  on  aina  henkilökohtainen  ja  sen  sisältö  riippuu  paraohjaajan  vamman  tai  haitan 
 laadusta  ja  vakavuudesta.  Saadakseen  erityisluvan  hakijan  tulee  täy�ää  erityisluvan 
 myöntämisen  kriteerit  (ks.  3.2 erityisluvan  hakeminen). 

 3.2 Erityisluvan hakeminen 
 Hakijan  tulee  toimi�aa  SAGIlle 

 ●  Erikseen täyte�ävä hakulomake, josta ilmenee 
 ○  hak  eeko  ohjaaja  oikeu�a  erityisjärjestelyihin  kansallisissa  kilpailuissa  vai  pelkästään 

 osallistumisoikeu�a para-agilitykilpailuihin 
 ○  hakijan  oma  esitys  siitä,  mihin  parakilpailuryhmään  (1- 7)  hän  omasta  mielestään 

 kuuluu 
 ●  Lääkärinlausunto,  joka  sisältää: 

 ○  arvion  ohjaajan  vamman  tai  haitan   laadusta  ja  vakavuudesta, 
 ○  arvion  haitan  tai  vamman  pysyvyydestä  ja  väliaikaisten  haitan/vamman  kohdalla 

 arvio  siitä,  milloin  haitan  tai  rajoi�een  vakavuu�a  ja  olemassaoloa  tulee 
 arvioida  uudelleen. 
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 ●  Lajivideo tai muu hakemusta täydentävä materiaali 
 ●  Suostumus  siihen,  e�ä  SAGI  voi  lähe�ää  hakemukset  ja  lääkärinlausunnot 

 kommentoitavaksi  agilitya  tuntevalle  lääkärille  ja  säily�ää  hakupapereita  liiton 
 toimistossa. 

 ●  Hakijan  allekirjoi�amana  kirjallinen  suostumus  SAGIlle  hakupapereiden  arkistoin�in  sekä 
 henkilö�etojen  ja  myönne�yjen  lupien  kirjaamiseen  para- rekisteriin. 

 3.3 Erityisluvan sisältö 
 Erityislupa  oikeu�aa  paraohjaajan  osallistumaan  para-agilitykilpailuihin  sekä  muihin  para-agilityn 
 tapahtumiin.  Erityisluvassa  määritetään  ryhmä,  johon  kilpailija  para-agilitykilpailussa  kuuluu  sekä 
 vahvistetaan  paraohjaajan  oikeus  tarvi�aviin  kilpailemista helpo�aviin  erityisjärjestelyihin: 

 1.   Erityisjärjestelyt  rataantutustumisessa 
 2.   Erityisjärjestelyt  kilpailusuoritukseen  lii�yen 

 Erityislupa  ja  kilpailijan  oikeus  erityisjärjestelyihin  voidaan  myöntää  määräaikaises�  tai  toistaiseksi 
 voimassaolevaksi.  Mikäli  haitan  tai  rajoi�een  todetaan  poistuneen,  oikeus  sen  perusteella 
 myönne�yyn  erityislupaan  lakkaa.  Kilpailijan  olosuhteiden  muu�uessa  erityisluvan 
 voimassaoloaikana  myönne�y  erityislupa  voidaan  o�aa  uuteen  tarkasteluun  uuden  hakemuksen 
 perusteella. 

 3.3.1 Parakilpailuryhmät 
 Paraohjaajat  luokitellaan 7  eri  ryhmään: 

 Ryhmä  1  Kilpailijat, jotka tarvitsevat moo�oroidun ajoneuvon  (kuten  sähköinen  pyörätuoli, 
 skoo�eri) 

 ●  Vakava  neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja 
 liikuntaelimistön  sairaus,  joka  edelly�ää   sähköpyörätuolin  käy�öä 
 kilpailusuorituksen  aikana. 

 Ryhmä  2  Kilpailijat, jotka tarvitsevat kela�avan pyörätuolin. 
 ●  Vakava  neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja 

 liikuntaelimistön  sairaus,  joka  edelly�ää   pyörätuolin  käy�öä 
 kilpailusuorituksen  aikana. 

 Ryhmä  3  Liikerajoi�eiset  kilpailijat,  jotka  voivat  liikkua  apuvälineitä (kyynärsauvat, 
 kävelykepit, tuet) käy�äen väl�ävän  (kohtuullisen)  nopeas�  ja  voivat  käy�ää 
 apuvälineitä   (kyynärsauvat,  kävelykepit,  tuet) 

 ●  Neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja  liikuntaelimistön 
 sairaus,  joka  edelly�ää   liikkumisen  apuvälineen  (esim.  sauvat) 
 käy�ämistä  kilpailusuorituksen  aikana. 
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 Ryhmä  4  Vahvas�  kävelyrajoi�eiset  kilpailijat,  jotka  voivat  liikkua  apuvälineitä 
 (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet) käy�äen  hitaas� 

 ●  Neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja  liikuntaelimistön 
 sairaus,  jonka  vuoksi  henkilö   kykenee  liikkumaan  korkeintaan 
 kävelyvauh�a  ilman  apuvälineitä. 

 Ryhmä  5  Kilpailijat,  joiden  liikkuminen  on    eri�äin  vahvas�  rajoi�unu�a  ja  jotka  voivat 
 liikkua  apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet) käy�äen hyvin  hitaas� 

 ●  Vaikea  neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja 
 liikuntaelimistön  sairaus,  joka  edelly�ää   liikkumisen  apuvälineen  (esim. 
 sauvat)  käy�ämistä  kilpailusuorituksen  aikana. 

 Ryhmä  6  Kilpailijat, joilla muuhun kuin liikkumiseen vaiku�ava rajoite (kuten halvaantunut käsi, 
 näkö- tai kuulo-ongelma) 

 ●  Ais�vammat, liikkumiskykyyn vaiku�avat kogni�on vammat. 

 Ryhmä  7  Kilpailijat,  joilla  on muu kogni�ivinen rajoite. 

 3.3.2  Erityisjärjestelyt 
 Erityislupaa hae�aessa mahdolliset erityi  sjärjestelyt  (A-B) : 

 A: Erityisjärjestelyt  rataantutustumisessa 
 Oikeus  erityisjärjestelyihin  rataa  ntutustumisen  yhteydessä  voidaan  myöntää  kilpailijalle,  jolla 
 ais�vamma  (eriasteiset  näköongelmat,  tasapainoelimen  sairaudet  tai  merki�ävä  kuulo-ongelma) 
 tai  kogni�on  rajoi�eita.  Erityisjärjestelyt  mitoitetaan   rajoi�een  vaikutuksen  mukaiseksi. 

 Rataantutustumiseen  lii�yvinä  erityisjärjestelyinä  käytössä  ovat: 
 ●  Lisäaika  normaalin  rataantutustu  misen  lisäksi  2  tai  5  min,  jolloin  tutustumassa  voi 

 mahdollises�  olla   yhtä  aikaa  myös  muita  para- kisaajia 
 ●  Avustajan  käy�äminen  rataantutustumisessa 
 ●  Oikeus  erilliseen  rataantutustumiseen  (yksin  tai  yhdessä  muiden  para- kisaajien  kanssa) 
 ●  Oikeus  tutustua  ratapiirustukseen  ennen  rataantutustumista  mahdollisuuksien mukaan 

 B: Erityisjärjestelyt  kilpailusuoritukseen  lii�yen 
 Oikeus  erityisjärjestelyihin  kilpailusuorituksen  aikana  voidaan  myöntää  ohjaajille,  joilla  on 
 näköongelma,  merki�ävä  kuulo-ongelma,  liikkumisvaikeus  tai  - rajoite.  Erityisjärjestelyt 
 mitoitetaan  rajoi�een  vaikutuksen  mukaiseksi. 

 Kilpailusuoritukseen  vaiku�avina  erityisjärjestelyinä  käytössä  ovat: 
 ●  Lisäaika  lähdössä  2  minuu�a 
 ●  Oikeus  lähteä  kilpailuluokan  ensimmäisenä 

 SIVU  3  /  4 



 Suomen Agilitylii�o 
 Hallitus/9.11.2022 

 Voimassa 1.1.2023 alkaen 

 D.13 ERITYISLUVAT 

 ●  Oikeus  avustajan  käy�öön  lähdössä  ja/tai  maalissa 
 ●  Oikeus  avustajan  käy�öön  kilpailusuorituksen  aikana 
 ●  Oikeus  liikkumiseen  vaiku�avien  apuvälineiden  käy�öön  kilpailusuorituksen  aikana 
 ●  Oikeus  apuvälineen  käy�öön  koiran  ohjaamisessa 
 ●  Lähtöluvan  antaminen  käsimerkillä  pillin/  äänimerkin  sijasta 

 3.4  Para-agilityn erityisluvasta ilmoi�aminen kilpailuun ilmoi�audu�aessa 
 Para-agilitykilpailijan  ilmoi�autumiskäytäntö  on  esite�y  ohjeessa  “D.1  Agilitykilpailujen 
 järjestämisohje”. 

 3.5  Para-agilityn erityisluvan voimassaolo 
 Erityislupa on voimassa erityisluvassa määrätyn ajan. 

 Myönne�y  erityislupa  on  voimassa  kansallisissa  kilpailuissa,  para-agilitykilpailuissa  sekä 
 JSP-SM-kilpailuissa. Erityislupa ei ole voimassa  muissa kansallisissa arvokilpailuissa eikä KV-kisoissa. 

 Erityisluvalla  saadut  tulokset  huomioidaan  kaikkien  kansallisten  arvokilpailuiden 
 osallistumisoikeudessa. 

 4 MUUTOKSET ERITYISLUVAT-OHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen Erityisluvat vahvistaa SAGIn hallitus. 
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D.13 PARA-AGILITYN ERITYISLUVAN HAKULOMAKE Voimassa 1.4.2020 alkaen 

 

D.13 Para-agilityn erityisluvan hakulomake 

Tällä lomakkeella anotaan oikeutta para-agilitylupaan, muutosta olemassa olevaan 

para-agilitylupaan tai osallistumisoikeutta para-agilitykilpailuihin. Kilpailutoiminnan erityisluvan 

myöntää SAGI.  

 

HAKIJAN YHTEYSTIEDOT  

☐ uusi hakija 
☐ muutoshakemus voimassa olevaan lupaan 

Etunimi  

Sukunimi  

Syntymäaika  

Sähköpostiosoite  

 

Haen  

☐ osallistumisoikeutta para-agilityn kilpailuihin (kuten JSP-SM) ja vastaaviin tilaisuuksiin 

☐ para-agilityurheilijan erityislupaa kansallisissa agilitykilpailuissa 

1. LÄÄKÄRIN SELVITYS  

Diagnoosi  
 

 

Liikkumisen 

apuväline 

☐ Ei  

☐ Moottoroitu ajoneuvo _______________  

☐ Muu ajoneuvo _________________ 

☐ Rollaattori 

☐ Kyynärsauvat  

☐ muu liikkumisen apuväline________________ 

Kävelyn ja 

juoksemisen 

arviointi  

 

Kyllä  Ei  

☐  ☐  Peruskävelyn askelpituutta voi säädellä. 
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☐  ☐  Juokseminen on mahdollista 

☐  ☐  Juostessa perusvauhtia ohjaaja voi tehdä 

suunnanmuutoksia. 

☐  ☐  Yhtäjaksoinen juoksu (2 min) on mahdollista  

☐  ☐  Kävellessä/juostessa tasapaino-ongelmia.  

 

Muut kuin 

liikkumiseen 

liittyvät haitat 

☐ Näkö 

☐ Kuulo  

☐ Puhe 

☐ Kognitiiviset haitat  

☐ Muu  _________________ 

Esitys,  milloin 

haitan  tai 

rajoitteen 

vakavuutta  ja 

olemassaoloa  tulee 

arvioida  uudelleen 

☐ Poikkeusjärjestelyn tarve pysyvä 

☐ uudelleenarviointi ___________  vuoden kuluttua 

Päivämäärä, 

allekirjoitus ja leima 

 

Lääkärin 

yhteystiedot 

sähköpostiosoite 

 

2. HAKIJAN ESITYS PARAKILPAILURYHMÄSTÄ JA ERITYISJÄRJESTELYISTÄ 

Hakijan tulee esittää oma näkemyksensä parakilpailuryhmästään sekä rataantutustumiseen että 

kilpailusuoritukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä.  Erityisjärjestelyt on esitetty tarkemmin säännön, 

“D.13  Erityislupa” kohdassa 3. 
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Parakilpailuryhmä 

Hakijan esitys parakilpailuryhmästään:  

☐ Kategoria 1 / Kilpailijat,  jotka tarvitsevat moottoroidun ajoneuvon  (kuten  sähköinen 

pyörätuoli,  skootteri)  

☐ Kategoria 2 / Kilpailijat, jotka tarvitsevat kelattavan pyörätuolin. 

☐ Kategoria 3 / Liikerajoitteiset  kilpailijat,  jotka  voivat  liikkua  apuvälineitä (kyynärsauvat, 

kävelykepit, tuet) käyttäen välttävän  (kohtuullisen)  nopeasti  ja  voivat  käyttää 

apuvälineitä   (kyynärsauvat,  kävelykepit,  tuet)  

☐ Kategoria 4 / Vahvasti  kävelyrajoitteiset  kilpailijat,  jotka  voivat  liikkua  apuvälineitä 

(kyynärsauvat, kävelykepit, tuet) käyttäen  hitaasti 

☐ Kategoria 5 / Kilpailijat,  joiden  liikkuminen  on    erittäin  vahvasti  rajoittunutta  ja  jotka 

voivat  liikkua  apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet) käyttäen hyvin  hitaasti  

☐ Kategoria 6 / Kilpailijat, joilla muuhun kuin liikkumiseen vaikuttava rajoite (kuten 

halvaantunut käsi, näkö- tai kuulo-ongelma) 

☐ Kategoria 7 / Kilpailijat,  joilla  on  kognitiivinen rajoite 

Rataantutustumiseen liittyvät erityisjärjestelyt 

Hakijan esitys rataantutustumiseen  liittyvistä erityisjärjestelyistä perusteluineen: 

☐ Lisäaika  normaalin  rataantutustumisen  lisäksi 2  min,  jolloin  tutustumassa  voi 

mahdollisesti  olla   yhtä  aikaa  myös  muita  para-kisaajia 

☐  Lisäaika  normaalin  rataantutustumisen  lisäksi 5  min,  jolloin  tutustumassa  voi 

mahdollisesti  olla   yhtä  aikaa  myös  muita  para-kisaajia 

☐ Avustajan  käyttäminen  rataantutustumisessa 

☐ Oikeus  erilliseen  rataantutustumiseen  (yksin  tai  yhdessä  muiden  para-kisaajien  kanssa) 

☐ Oikeus  tutustua  ratapiirustukseen ennen  rataantutustumista mahdollisuuksien mukaan 

Hakijan perustelut rataantutustumiseen liittyviin erityisjärjestelyihin: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Kilpailusuoritukseen liittyvät erityisjärjestelyt:  

Hakijan esitys kilpailusuoritukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä 

 

☐ Lisäaika  lähdössä  2  minuuttia 

☐ Oikeus  lähteä  kilpailuluokan  ensimmäisenä 

☐ Oikeus  avustajan  käyttöön  kilpailusuorituksen  aikana 

☐ Oikeus  liikkumiseen  vaikuttavien  apuvälineiden  käyttöön  kilpailusuorituksen  aikana 

☐ Oikeus  apuvälineen  käyttöön  koiran  ohjaamisessa 

☐ Lähtöluvan  antaminen  käsimerkillä  pillin/  äänimerkin  sijasta 

 

Hakijan perustelut kilpailusuoritukseen liittyviin erityisjärjestelyihin: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. HAKEMUKSEN LIITTEET  

☐ Lääkärintodistus 

☐ Lajivideo (havainnoidaan ohjaajan liikkumista, ei pakollinen) 

 

4. SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS 

☐ SAGI  voi  lähettää  hakemukset  ja  lääkärinlausunnot  kommentoitavaksi  agilitya   tuntevalle 

lääkärille  ja  säilyttää  hakupapereita  liiton  toimistossa. 

 

Päivämäärä ja paikkakunta Hakijan allekirjoitus 

 

_________________________________ _________________________________ 
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 D.14 AGILITYTUOMARIN TOIMINTAOHJE 

 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 
 yleisen 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 
 Guidelines). 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 
 Agilitytuomarin  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  tehtävänä  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 
 ●  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, 
 ●  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. 
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 4 AVUSTAVA AGILITYTUOMARI JA TEKNISET APUVÄLINEET 
 Kilpailuluokan  vastaava  agilitytuomari  määri�elee,  miten  hän  ja  avustava  agilitytuomari  jakavat 
 tehtävät  radalla.  Kansainvälisessä  kilpailussa  avustava  tuomari  vastaa  arvostelusta  FCI:n  Judging 
 Guidelinesin  mukaises�.  Agilitytuomari  voi  käy�ää  arvostelussa  apunaan  FCI:n  tai  SAGIn  hyväksymiä 
 teknisiä apuvälineitä. 

 5 ARVOSTELTAVAT KOIRAMÄÄRÄT JA AIKATAULU 
 Kilpailunjärjestäjän  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 SAGIn hyväksymiä sponsoreiden, SAGIn tai Kennelliiton tunnuksia. 

 7 MATKAKULUT, PÄIVÄRAHAT JA MUUT KULUKORVAUKSET 
 Agilitytuomarin  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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D.15  AGILITYTUOMAREIDEN  PERUSKOULUTUS  JA  PÄTEVÖITYMINEN  SEKÄ  
JATKOKOULUTUS  JA  TOIMINTAVELVOITE    

  
1  AGILITYTUOMARIN  PERUSKOULUTUS  JA  PÄTEVÖITYMINEN    
  
Agilitytuomareiden  koulutuksesta  ja  pätevöitymisestä  annetaan  tarkempia  määräyksiä  kulloinkin  voimassa  
olevassa  Kennelliiton  koetuomareiden  koulutus-  ja  pätevöintiohjeessa  (Liite  C)  sekä  tässä  ohjeessa.    
  
Tuomarikoulutuksen  sisällön  vahvistaa  SAGIn  hallitus  agilitytuomarin  peruskoulutusta  valmistelevan  
työryhmän  esityksestä.  Tuomarikurssi  järjestetään  noin  viiden  vuoden  välein  tai  tarvittaessa.    
  
Tuomarikurssi  sisältää  lähiopetusjaksojen  lisäksi  harjoitteluja  sekä  harjoitus-  ja  koe-arvosteluita.  
Pätevöityäkseen  agilitytuomariksi  hänen  on  suoritettava  riittävä  määrä  hyväksyttyjä  harjoitusarvosteluja.  Määrä  
vahvistetaan  ennen  harjoittelujen  alkamista  tuomarikurssin  kouluttajien  taholta.  Tuomarikoulutuksen  päätteeksi  
tuomariharjoittelijan  tulee  läpäistä  kollegio.  
  
Harjoitusarvostelun  vastaanottava  agilitytuomari  hyväksyy  harjoitusarvostelijan  suunnittelemat  ja  hänelle  
etukäteen  lähettämät  kilpailuradat.  Harjoitusarvostelija  arvostelee  hyväksytyt  radat  virallisessa  kilpailussa  
agilitytuomarin  valvonnassa.  
  
  
2  AGILITYTUOMARIN  JATKOKOULUTUS  JA  TOIMINTAVELVOITE  
  
Agilitytuomarin  on  ylläpidettävä  taitojaan  siten,  että  hän  suoriutuu  tuomarin  tehtävistä  ja  on  tietoinen  lajin  
yleisistä  kehityssuunnista.  Hänen  on  arvosteltava  agilitykilpailu  vähintään  kerran  vuodessa  virallisessa  
agilitytapahtumassa  Suomessa  tai  ulkomailla.  Hänen  on  osallistuttava  SAGIn  järjestämiin  jatko-  ja  
täydennyskoulutustilaisuuksiin  säännöllisesti,  vähintään  joka  toinen  vuosi.  Kutsu  jatkokoulutuspäiville  
lähetetään  kirjallisesti.    
Agilitytuomarin  tulee  jatkuvasti  pitää  yllä  mittausosaamistaan  ja  osallistua  säännöllisesti  SAGIn  järjestämään  
mittauskoulutukseen  sekä  sitä  koskeviin  jatko-  ja  täydennyskoulutustilaisuuksiin.  
  
Osallistumisista  pidetään  listaa  SAGIn  koulutustoimikunnan  puolesta.   
Agilitytuomareiden  jatkokoulutuspäivien  ajalle  ei  myönnetä  kilpailuja,  joiden  kilpailuanomuksessa  tuomariksi  on  
merkitty  suomalainen  agilitytuomari.  
  
  
3  POISSAOLOT  JATKOKOULUTUSPÄIVILTÄ  
  
Poissaolo  peräkkäisiltä  jatkokoulutuspäiviltä  ilman  hyväksyttävää  syytä  tai  poissaolon  
korvaamatta  jättäminen  johtaa  arvosteluoikeuden  menetykseen.  Perustelut  peräkkäisiin  poissaoloihin  on  
ilmoitettava  mahdollisuuksien  mukaan  kirjallisesti  etukäteen  SAGIlle  (toiminnanjohtaja@agilityliitto.fi),  mutta  
viimeistään  10  vuorokauden  sisällä  jatkokoulutuspäivistä.  Lisäksi  ilmoittajan  on  selvitettävä  miten  aikoo  
päivittää  tietonsa.  SAGIn  toiminnanjohtaja  arvioi,  onko  poissaolon  syy  hyväksyttävä.  
Toiminnanjohtaja  voi  nimetä  toisen  henkilön  vastaamaan  osallistumisten  seurannasta.  
  
Mikäli  poissaololle  on  esitetty  hyväksytty  syy,  poissaolijan  on  hankittava  itse  tieto  tuomaripäivien  sisällöstä  
esimerkiksi  kahdenkeskisessä  palaverissa  tuomarikollegan  kanssa.  Tästä  palaverista  toimitetaan  muistio  
SAGIlle  (toiminnanjohtaja@agilityliitto.fi).      
  
Myös  kansainväliseen  tuomariseminaariin  tai  muiden  FCI-maiden  tuomaripäiville  osallistumisella  voidaan  
korvata  jatkokoulutukseen  osallistuminen.  Todistus  osallistumisesta  sekä  tilaisuudesta  tehty  muistio  
toimitetaan  SAGIlle  (toiminnanjohtaja@agilityliitto.fi).  
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Poissaolo  ilman  hyväksyttävää  pätevää  syytä  tai  poissaolon  korvaamatta  jättäminen  
  
Tässä  tapauksessa  tuomarin  tulee  säilyttääkseen  arvosteluoikeutensa  tehdä  kolme  (3)  hyväksyttyä  
harjoitusarvostelua.  Agilitytuomari  esittää  SAGIlle  vähintään  kaksi  harjoitusarvostelut  vastaanottavaa  tuomaria.  
Vastaanottavan  tuomarin  kirjalliset  arvioinnit  lähetetään  SAGIlle  (toiminnanjohtaja@agilityliitto.fi)  ja  ko.  
henkilölle  itselleen.    
  
Mikäli  henkilö  ei  esitä  10  vuorokauden  sisällä  pätevää  syytä  poissaololleen,  selvitystä  poissaolon  
korvaamisesta  taikka  esitä  suunnitelmaa  harjoitusarvostelujen  suorittamisesta  eikä  suorita  harjoitteluja  
suunnitelman  mukaisesti,  SAGI  esittää  Kennelliitolle  kyseessä  olevan  agilitytuomarin  arvosteluoikeuksien  
poistamista  seuraavasta  kilpailujen  anomiskaudesta  lukien.  
  
Arvosteluoikeuksien  palauttamista  esitetään  Kennelliitolle  sen  jälkeen,  kun  harjoitusarvostelut  on  suoritettu  
hyväksytysti  tai  henkilö  on  osallistunut  seuraaville  jatkokoulutuspäiville.  
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