Suomen Agilityliitto

D.2 Agilitykilpailujen tulosten lähettämisohje
31.05.2015
1(4)

AGILITYKILPAILUJEN TULOSTEN LÄHETTÄMISOHJE

1 YLEISTÄ
Kaikkien Suomessa järjestettyjen virallisten agilitykilpailujen tulokset lähetetään Suomen
Agilityliitolle sähköisesti. Lisäksi agilitytuomarin ja vastaavan koetoimitsijan allekirjoittamat
pöytäkirjat, mittausraportti, kokoluokan uudelleen määrittämistä koskevan raportin ja
kilpailuraportin lähetetään myös paperimuodossa postitse. Tulokset tulee lähettää viikon sisällä
kilpailujen järjestämisestä sekä sähköisesti että postitse.
2 PÖYTÄKIRJAT (paperiversio)
Alkuperäiset agilitytuomarin ja vastaavan koetoimitsijan allekirjoittamat pöytäkirjat (yhtenä
kappaleena) ja kilpailuraportti (kilpailujärjestäjän ja tuomarin raportti) lähetetään postitse Suomen
Agilityliiton toimistoon. Suomen Agilityliitto lähettää paperikopiot edelleen Suomen Kennelliitolle,
sekä arkistoi kopiot pöytäkirjoista sähköisessä muodossa. Pöytäkirjoissa tulee olla Suomen
Kennelliiton vaatimat tiedot (vähintään koiran virallinen nimi, rekisterinumero, sijoitus, tulos ja aika
sekä tulosta selventävät merkinnät).
Mittaus-, kilpailu- ja kokoluokan uudelleen määrittämistä koskevan raportin voi tulostaa SAGIn
verkkosivuilta osoitteesta:
•

http://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/kilpailumateriaalit/

Tulosten lähettäminen
•
•

Tarkista, että pöytäkirjan kaikilla sivuilla ja kilpailuraportissa on tuomarin ja vastaavan
koetoimitsijan allekirjoitus.
Lähetä paperit postitse osoitteeseen:
Suomen Agilityliitto
Radiokatu 20
00240 Helsinki

3 SÄHKÖISET TULOKSET
Sähköisessä muodossa olevat tulokset lähetetään Suomen Agilityliiton kilpailu- ja tulosjärjestelmän
(KITU) kautta. Kaikki lähetettävät tulostiedot pitää olla ISOILLA KIRJAIMILLA.

Tulosten lähettäminen
•
•

Tarkista, että tulostiedostossa on kaikki pyydetyt tiedot. Tulosrivit tai -sarakkeet suositellaan
toimittamaan samassa järjestyksessä kuin listauksessa.
Tallenna jokaisen kilpailun tulokset omana tiedostonaan. Tallenna tiedosto mieluiten CSVtiedostona (*.csv). Tulokset voi tallentaa suoraan tähän muotoon SAGIn agility
tulosohjelmassa. Muita sopivia tallennusmuotoja ovat excel-tiedosto (*.xls) ja XML-tiedosto
(*.xml).
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Nimeä tiedosto kilpailutunnisteen (SAGIn kilpailujen kilpailu- ja tulosjärjestelmässä (KITU)
muodostunut kilpailun ID-numero) mukaan, esimerkiksi 11.xls.
Kirjaudu tunnuksillasi SAGIn kilpailujen anomisjärjestelmään osoitteessa
www.agilityliitto.fi/intra
Mene ”Tulosten lähetys” -sivulle, jossa avautuu lista kisoista, joihin on mahdollista syöttää
tuloksia.
Siirrä tulostiedostot kisakohtaisesti.

Kilpailun tulostiedostosta tulee ilmetä seuraavat tiedot kaikista kilpailuun osallistuneista:
1) Kilpailun tunniste
SAGIn sähköisessä kilpailujen anomisjärjestelmässä muodostunut ID-numero (esim. 11)
2) Kilpailun säkäryhmä
säkäryhmä kirjaimena (S, M tai L)
3) Kilpailun tasoluokka
tasoluokka numeroina (1, 2 tai 3)
4) Kilpailun ihanneaika
ihanneaika sekunteina (esim. 55)
5) Kilpailun tuomari
tuomarin etu- ja sukunimi isoilla kirjaimilla (esimerkiksi KARI JALONEN)
6) Koiran sijoitus
sijoitus kilpailussa numerona (esim. 1).
7) Koiran kutsumanimi
kutsumanimi isoilla kirjaimilla (esim. RANSU)
8) Koiran rotulyhenne
rotulyhenne isoilla kirjaimilla (esim. NOVNOU) Suomen Agilityliiton lyhennelistan mukaisesti
9) Koiran rotukoodi
Suomen Kennelliiton rotukoodi numerona (esim. 371)
10) Koiran virallinen nimi
virallinen nimi isoilla kirjaimilla (esim. TRINDY'S PHANTOM BOY)
11) Koiran rekisteritunnus
rekisteritunnus etuliitteineen (esim. FIN12314/98)
12) Koiran sukupuoli
sukupuoli isoilla kirjaimilla (UROS tai NARTTU)
13) Koiran omistaja
omistajan/omistajien etu- ja sukunimi isoilla kirjaimilla (esim. TERO MESIRANTA)
14) Ohjaajan nimi
yksi ohjaajan etunimi (kutsumanimi) ja sukunimi isoilla kirjaimilla (esim. TERO MESIRANTA)
15) Ohjaajan lisenssinumero
ohjaajan lisenssinumero = Sportti-ID numeroina (esim. 498735273). Ulkomaalaisen kilpailijan
lisenssinumeroksi kirjataan nolla (0).
16) Ohjaajan edustama seura
seuran nimen lyhenne (esim. TAMSK) Suomen Agilityliiton lyhennelistan mukaisesti.
Ulkomaalaisen kilpailijan seuraksi kirjataan kansallistunnus suluissa.
17) Aikavirhe
aikavirhe sekunteina (esim. 4,32). Jos tulos on HYL, KESK tai POISSA merkitse viiva (-)
18) Ratavirhe
ratavirheet numerona (esim. 10). Jos tulos on HYL, KESK tai POISSA merkitse viiva (-)
19) Tulos
yhteenlaskettu aika- ja ratavirhe numeroina (esim. 14,32). Jos suoritus on hylätty, merkitse
HYL, jos suoritus on keskeytetty, merkitse KESK, jos koirakko on poissa tai lähtölupa on
evätty, merkitse POIS/POISSA

Suomen Agilityliitto

D.2 Agilitykilpailujen tulosten lähettämisohje
31.05.2015
3(4)

20) Lisätietoja
luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (LUVA), 1- ja 2-luokassa jaettava luokanvaihtoon
oikeuttava agilitysertifikaatti (SERT), 3-luokassa jaettava agilitysertifikaatti (SERT-A), 3luokassa jaettava hyppysertifikaatti (SERT-H). Lisäksi vapaaseen tekstikenttään on
mahdollista lisätä muita selventäviä merkintöjä (esim. piirinmestaruus).
21) Luokan alkamisaika
kellonaika milloin luokka on aloitettu (esim. 10:30)
22) Radanpituus
radanpituus metreinä (esim. 180)
23) Aitoja
hyppyesteiden suoritusmäärä kpl (esim. 14)
24) Okseri
oksereiden suoritusmäärä kpl (esim. 1)
25) Muuri
muurien suoritusmäärä kpl (esim. 1)
26) Pituushyppy
pituushyppyjen suoritusmäärä kpl (esim. 1)
27) Rengas
renkaan suoritusmäärä kpl (esim. 1)
28) A-este
A-esteen suoritusmäärä kpl (esim. 1)
29) Puomi
puomin suoritusmäärä kpl (esim. 1)
30) Pujottelu
pujottelun suoritusmäärä kpl (esim. 1)
31) Pöytä
pöydän suoritusmäärä kpl (esim. 1)
32) Keinu
keinun suoritusmäärä kpl (esim. 1)
33) Avotunneli
avotunnelin suoritusmäärä kpl (esim. 1)
34) Umpitunneli
umpitunnelin suoritusmäärä kpl (esim. 1)
35) Vastaava koetoimitsija
vastaavan koetoimitsijan etu- ja sukunimi isoilla kirjaimilla (esimerkiksi MATTI MÄKELÄ)
36) Vastaavan koetoimitsijan kennelliiton jäsennumero
vastaavan koetoimitsijan kennelliiton jäsennumero (123456)

Tulosten tallentaminen SAGIn agilitytulosohjelmasta csv-muotoon
1. Avaa kilpailun tulokset ohjelmassa auki. Jos tulokset ovat useassa eri tiedostossa avaa
kaikki kilpailut samaan istuntoon valitse ”Tiedosto”-valikosta ”Tallenna tekstitiedostoon”.
2. Valitse oikeasta reunasta listan tyypiksi ”Agilityliiton tuloslista”
3. Valitse oikeasta reunasta tallennettavat luokat kohdasta ”Tuloksia sisältävät luokat”
4. Valitse tallennettavat kilpailut kohdasta kaikki samaa kilpailua koskevat kohdat
5. Nimeä tiedoston nimeksi kyseisen kilpailun ID ja tarkista, että tallennettava tiedostomuoto
on CSV-tiedosto (*.csv)
6. Tallenna tiedosto ja lähetä se normaalisti KITUn kautta.
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4 ESIMERKIT XLS JA XML-MUOTOISISTA TULOSTIEDOSTOISTA

XLS (Excel-tiedosto)

Tiedoston nimi esim: 11.xls

XML (Extensible Markup Language -tiedosto)
Tiedoston nimi esim: 11.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<tulokset>
<tulos>
<kilpailu_tunniste>11</kilpailu_tunniste>
<kilpailu_sakaryhma>L</kilpailu_sakaryhma>
<kilpailu_tasoluokka>3</kilpailu_tasoluokka>
<kilpailu_ihanneaika>55</kilpailu_ihanneaika>
<kilpailu_tuomari>KARI JALONEN</kilpailu_tuomari>
<koira_sijoitus>1</koira_sijoitus>
<koira_kutsumanimi>RANSU</koira_kutsumanimi>
<koira_rotulyhenne>NOVNOU</koira_rotulyhenne>
<koira_rotukoodi>371</koira_rotukoodi>
<koira_virallinen_nimi>TRINDY'S PHANTOM BOY</koira_virallinen_nimi>
<koira_rekisteritunnus>FIN12314/98</koira_rekisteritunnus>
<koira_sukupuoli>UROS</koira_sukupuoli>
<koira_omistaja>TERO MESIRANTA</koira_omistaja>
<ohjaaja_nimi>TERO MESIRANTA</ohjaaja_nimi>
<ohjaaja_lisenssinumero>494234243</ohjaaja_lisenssinumero>
<ohjaaja_seura>TAMSK</ohjaaja_seura>
<aikavirhe>-10</aikavirhe>
<ratavirhe>0</ratavirhe>
<tulos>-10</tulos>
<lisatietoja>SM-0, PIIRM</lisatietoja>
<startin_aika>10:30</startin_aika>
<m>180</m>
</tulos>

