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D.11 Kilpailukirja
1 KILPAILUKIRJAN VAHVISTAMINEN
Kilpailukirja koostuu kahdesta elementistä - tuloskirjasta ja vahvistetusta mittaustuloksesta.
Koiran kilpailukirjan vahvistaminen aloitetaan viimeistään koiran ensimmäisessä virallisessa
kilpailussa. Tuloskirjan vahvistaa agilitytuomari. Jotta koiralle voidaan vahvistaa tuloskirja, sen tulee
täyttää kilpailukelpoisuuden ehdot (ks. D.3 “Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje”). Agilitytuomari
tarkistaa esitäytetyn tuloskirjan tiedot: rekisteritiedot, virallisen nimen sekä tunnistusmerkinnän.
Lyhythäntäisen koiran osalta merkitään, onko kyse luonnontöpö- tai lyhythäntäisyydestä
(merkintätapa “TÖ” tai “LU”).
Agilitytuomari mittaa koiran ohjeen D.10 “Kokoluokan määrityksen toimintaohje” mukaisesti.

2 TULOSKIRJAN TÄYTTÄMINEN
2.1 Tuloskirjaan kirjattavat tulokset
Tuloskirjaan merkitään koiran tietojen lisäksi:
● kaikki arvokilpailujen ja kansainvälisten mestaruuskilpailujen tulokset (SM-kilpailut,
maajoukkueen karsintakilpailut, maaottelut, Pohjoismaiden mestaruuskilpailut,
maailmanmestaruuskilpailut),
● kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen merkitykselliset tulokset sekä
● piirinmestaruuskilpailujen voittotulos sekä tarvittaessa tulosta selventävät merkinnät.
Merkityksellisiä tuloksia ovat tasoluokan vaihdon edellyttämät tulokset ja kaikki nollatulokset (0,00).
Tuloskirjaan on tuloksen yhteyteen merkittävä kilpailun paikkakunta, päivämäärä, tuomarin nimi,
kilpailumuoto, jossa tulos saavutettiin sekä kaikki luokanvaihtoon oikeuttavat ja velvoittavat tulokset
ja sertifikaatit sekä lisäksi tieto koiran valioitumiseen oikeuttavasta tuloksesta. Tuloskirjamerkinnät
tehdään ohjeen “Tuloskirjan merkinnät”-mukaisesti.
Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä yksittäisen koiran kilpailukirjaan. Joukkueelle voidaan määrittää
oma tuloskirja, jonne joukkue kerää joukkueen tulokset.

2.2 Tuloskirjan kirjaamisoikeudet
Vastaava koetoimitsija vahvistaa tuloskirjan merkinnät agilitytuomarin vahvistaman
kilpailupöytäkirjan mukaisesti. Vastaava koetoimitsija täydentää myös sertifikaattimerkinnät
tuloskirjan takasivulle.
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Ohjaajalla itsellään ei ole oikeutta tehdä kilpailukirjaan mitään muutoksia tai lisäyksiä. Mikäli
kilpailukirjaan on tehty sinne kuulumattomia merkintöjä, ohjaajan tulee kustannuksellaan hankkia
uusi kilpailukirja sekä vahvistuttaa uusi kirja agilitytuomarilla.
Mikäli tuloskirjasta puuttuu merkityksellisiä tuloksia (ks. kohta 2.1), tulee koiran omistajan esittää
tulokset (arvostelulipuke tai tulos luotettavasta tietokannasta) tuomarille tai vastaavalle
koetoimitsijalle. Tulokset todettuaan tuomari tai vastaava koetoimitsija voi lisätä tulosmerkinnän
tuloskirjaan. Puuttuvaa tulosta ei kuitenkaan voi kirjata mikäli kyseisen tuloksen jälkeen tuloskirjaan
on kirjattu muita tuloksia. Tuloskirjan tulosten tulee olla aikajärjestyksessä.
Jos tuloskirjaan lisätään tai muutetaan virheellinen tieto, tulee samalla tarkistaa, onko vastaava virhe
myös SAGI:n järjestelmässä. Mikäli on, tulee muutoksesta lähettää SAGI:n toimistolle sähköpostitse
ilmoitus, joka sisältää tarvittavat tiedot korjauksen tekemiseksi.
Tuloskirjaan ei voida merkitä sellaisia tuloksia, jotka eivät näy luotettavassa tietokannassa tai ovat
osin puutteellisia. Tulosten korjausvastuu on ko. kilpailujärjestäjällä ohjeen “D.4 Agilitykilpailujen
tulosten lähettämisohje”, kohta 2 mukaisesti.

2.3 Ulkomailla saavutetut merkittävät tulokset
Koirakon ulkomailla FCI:n tunnustaman kenneljärjestön virallisissa kilpailuissa saavuttamat
merkitykselliset tulokset voidaan kirjata, mikäli kilpailun järjestäjä tai tuomari vahvistaa tulokset
(kilpailupaikka, kilpailun ajankohta, ohjaaja, kilpailuluokka, ratavirhe, aika, tulos) tuloskirjaan. Lisäksi
ohjaajan tulee tarvittaessa pystyä antamaan tarkemmat tiedot kilpailutapahtumasta ja selvitys
kilpailuluokan vastaavuudesta verrattuna kotimaassa järjestettäviin luokkiin.

2.4 Ulkomaiset koirat
Ulkomaisen koirakon kohdalla kilpailukirjan merkinnät tehdään koirakon edustamassa maassa
noudatettavien käytäntöjen mukaisesti.

3 SIIRTYMINEN TASOLUOKASSA YLÖSPÄIN JA ALASPÄIN
3.1 Siirtyminen tasoluokassa ylöspäin
Koiran saavuttaessa luokkanousuun oikeuttavan tai velvoittavan tuloksen, oikeus siirtyä seuraavaan
tasoluokkaan merkitään tuloksen yhteyteen koiran tuloskirjaan seuraavasti:
- oikeutettu siirto (OIVA - “oikeus vaihtaa”), ohjaajalla on velvollisuus pyytää ensimmäisessä
ylemmän tasoluokan kilpailun yhteydessä vastaavaa koetoimitsijaa merkitsemään tieto
siirtymisestä ylempään tasoluokkaan tuloskirjaan.
- velvoitettu siirto (PAVA - “pakko vaihtaa”), vastaava koetoimitsija kirjaa tiedon siirtymisestä
ylempään tasoluokkaan tuloskirjaan
Tuloskirjamerkinnät tehdään ohjeen “D.11 Tuloskirjan merkinnät”-mukaisesti.

3.2 Siirtyminen tasoluokassa alaspäin
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Koiran siirtyessä alempaan tasoluokkaan, on koiran ohjaajalla velvollisuus pyytää ensimmäisessä
alemman tasoluokan kilpailun yhteydessä vastaavaa koetoimitsijaa merkitsemään tieto siirtymisestä
tuloskirjaan.
Tuloskirjamerkinnät tehdään ohjeen “D.11 Tuloskirjan merkinnät”-mukaisesti.

4 TULOSKIRJAN UNOHTUMINEN
Jos ohjaaja on unohtanut ottaa kilpailukirjan mukaan kilpailupaikalle, koirakko voi osallistua
kilpailuun, mikäli koiran koko- ja tasoluokka on todennettavissa SAGIn tulostietokannasta,
Kennelliiton jalostustietokannasta tai muusta vastaavasta luotettavasta lähteestä. Mikäli koiran
ohjaaja ei pysty osoittamaan koiran koko- ja tasoluokkaa kilpailupaikalla, koira ei voi osallistua
kilpailuun.
Mikäli koirakko saavuttaa kilpailusta merkitsevän tuloksen, joka tulee merkitä tuloskirjaan, puuttuvan
merkinnän voi vahvistaa tuomari tai vastaava koetoimitsija kohdan 2.2 ja ohjeen “D.11 Tuloskirjan
merkinnät” mukaisesti.

5 KILPAILUKIRJAN KATOAMINEN
Jos mittaustodistus katoaa, ohjaajan tulee pyytää uutta mittaustodistusta SAGIlta.
Mittaustodistuksen kopion lähettäminen on maksullista. Maksun suuruus ja toimintaohje on kerrottu
SAGIn kotisivuilla.
Jos tuloskirja katoaa, ohjaaja voi pyytää SAGIlta lausuntoa. Pyynnöstä tulee käydä ilmi:
koiran nimi,
- rekisterinumero
- tasoluokka
- listaus merkitsevistä tuloksista (esim. luokanvaihtoon, valionarvoon tai arvokilpailuun
osallistumiseen oikeuttavat tulokset) ja kilpailuista, joissa ne on saavutettu.
Tarvittaessa SAGIlla on mahdollisuus pyytää ohjaajalta lisäselvitystä lausuntopyyntöön liittyen.
Lausunnon perusteella agilitytuomari vahvistaa uuden tuloskirjan.

6 MUUTOKSET KILPAILUKIRJA-SÄÄNTÖÖN
Muutokset ohjeeseen vahvistaa SAGI:n hallitus.
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