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KILPAILUKELPOISUUDEN TARKASTAMISOHJE

1 KILPAILUKELPOISUUS
Kilpailukelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että ohjaajan ja koiran on täytettävä kilpailuihin osallistumiselle asetetut edellytykset. Ohjaaja vastaa omasta ja koiransa kilpailukelpoisuudesta. Alle 18vuotiaan henkilön osalta ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ohjaajan huoltaja.
Kilpailunjärjestäjä vastaa ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta.
Mikäli ohjaaja tai koira ei täytä kaikkia edellytyksiä, koirakko suljetaan pois kilpailusta ja koirakon
kyseisessä kilpailussa saavuttamat tulokset mitätöidään jälkikäteen. Mikäli koirakko ei ole todistetusti täyttänyt kilpailuun osallistumiselle asetettuja edellytyksiä aikaisemmissa kilpailuissa, kyseisten kilpailujen tulokset mitätöidään jälkikäteen. Kaikkien kilpailukelpoisuuden puutteellisuuden
vuoksi kilpailusta suljettujen koirakoiden tiedot tulisi kirjata kilpailuraporttiin.
2 OHJAAJAN KILPAILUKELPOISUUS

2.1 Kilpailuoikeus
Suomen Agilityliiton (SAGI) myöntämiin virallisiin kilpailuihin osallistuvan ohjaajan on oltava kansainvälisen koirajärjestön Fédération Cynologique Internationalen (FCI) tunnustaman kansallisen
kenneljärjestön jäsenseuran jäsen, ja hänellä on oltava kotimaassaan kilpailuoikeus. Kilpailunjärjestäjän velvollisuutena on valvoa, että ohjaajan kilpailuoikeus on voimassa. Ilman kilpailuoikeutta
kilpailleen tulos mitätöidään.
Lähtökohtaisesti suomalaisen ohjaajan kilpailuoikeus osoitetaan kilpailulisenssillä (A- tai Blisenssi). Kilpailulisenssin voimassaolo voidaan peruuttaa jos kilpailija SAGIn ja Kennelliiton kurinpitotoimien seurauksena menettää kilpailuoikeutensa. Vakuutus säilyy voimassa kuten vakuutusehdoissa on kirjattu koskevan harjoitustilanteita. Kilpailuoikeuden menetys koskee kaikkia kansallisia tai FCI:n alaisia kansainvälisiä virallisia kilpailuita, jollei kurinpitopäätöksessä ole erikseen mainittu mahdollisista lievennyksistä.
Yksilö- ja joukkue-SM -kilpailuihin ja maajoukkueen karsintakilpailuun osallistumisen edellytyksenä
on, että ohjaajalla on voimassa oleva kilpailulisenssi (A- tai B-lisenssi) ja että koirakko täyttää kyseiselle kilpailulle asetetut osallistumiskriteerit. Lisäksi SM-kilpailuun tai maajoukkueen karsintakilpailuun osallistuvan ohjaajan on oltava Suomen kansalainen.
Ulkomaalaisella tai ulkomailla kilpailevalla suomalaisella ohjaajalla on oikeus osallistua virallisiin
kilpailuihin Suomessa, mikäli hän osoittaa ulkomaisen kilpailuoikeutensa. Ohjaajan tulee tällöin olla
kansallisen kenneljärjestön jäsenseuran jäsen sekä täyttää muut mahdolliset kyseisen maan kansallisen kilpailuoikeuden myöntämisen edellytykset. Kilpailuoikeus voidaan tällöin todentaa kansallisen kenneljärjestön kilpailukirjalla tai lisenssillä.
Mikäli ulkomaalaisella ohjaajalla on asuinpaikka Suomessa yli 6 kuukauden ajan, ohjaajan tulee
aina lunastaa kilpailulisenssi.
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Kilpailulisenssin tarkastaminen
Lisenssinumeron (Sportti-ID) ja lisenssityypin (A- tai B-lisenssi) tulee olla merkittynä ilmoittautumislomakkeeseen. C-lisenssiin eli harrastajalisenssiin ei sisälly kilpailuoikeutta, mutta
se on lisämaksulla päivitettävissä kilpailuoikeuden sisältäväksi lisenssiksi.
Kilpailunjärjestäjä saa päivitetyn luettelon voimassa olevista lisensseistä kirjautumalla tunnuksillaan SAGIn kilpailujen anomisjärjestelmään www.agilityliitto.fi/intra. Kilpailunjärjestäjä
saa kopioida listan omalle koneelleen kilpailuorganisaation käyttöön.
Lisenssikortti tai kuitti maksetusta lisenssistä on esitettävä pyydettäessä kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Mikäli lisenssi on lunastettu ilman vakuutusta, ohjaajan tulee
ennen lisenssikortin saapumista esittää myös todistus urheiluvammat (ml. agility) kattavan
tapaturmavakuutuksen voimassaolosta ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilöllisyys voidaan
tarvittaessa pyytää todistamaan henkilötodistuksella.
Kilpailulisenssien voimassaolon voi siis tarkastaa
a) Ennakkoilmoittautumisten vastaanottamisen yhteydessä vertaamalla ilmoittautumiskaavakkeen lisenssinumeroa voimassaolevien lisenssien listaan.
b) Kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä tarkastamalla, että ohjaajalla on
mukanaan joko lisenssikortti/sähköinen kortti tai kuitti maksetusta lisenssistä ja
tarvittaessa vakuutusyhtiön todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta.
c) Erikoistapauksessa (esimerkiksi unohtuneet paperit) lisenssin voimassaolon voi
tarkastaa vielä kilpailupaikalla, mikäli kilpailujärjestäjällä on käytössään päivitetty lisenssinhaltijoiden lista.

Mikäli ohjaajalla ei ole suomalaista kilpailulisenssiä (A- tai B-lisenssi), hänen on esitettävä
kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä todistus kilpailuoikeudesta toisessa maassa.
Kilpailuoikeus osoitetaan esittämällä toisessa maassa myönnetty lisenssi, kilpailukirja tai
muu todistus kilpailuoikeudesta. Mikäli ohjaajan kotimaassa kilpailemiseen ei tarvita agilitylisenssiä, ohjaajalla tulee olla todistus siitä, että hän on kansallisen kenneljärjestön jäsenseuran jäsen ja todistus siitä, että hän kilpailee kyseisessä maassa virallisissa kilpailuissa.
Käytännössä kilpailuoikeus voidaan useissa tapauksissa osoittaa koiran kilpailukirjalla.
Ulkomaalaisen tai ulkomailla asuvan suomalaisen ohjaajan on aina todistettava henkilöllisyytensä, jollei hänellä ole Suomen Agilityliiton kilpailulisenssiä.
2.2 Edustusoikeus
Ohjaaja edustaa yksilökilpailussa aina sitä seuraa, jonka jäsenenä hän on hakenut lisenssin.
Joukkueluokassa ohjaaja edustaa ensisijaisesti sitä seuraa, jonka jäsenenä hän on hakenut lisenssin. Ohjaaja voi halutessaan edustaa joukkuekilpailussa jotakin toista SAGIn jäsenseuraa,
jonka jäsen hän on. Hänen tulee kuitenkin saada siihen lisenssiseuransa kirjallinen lupa. Ohjaajan
tulee hakea edustuslupaa riittävän ajoissa. Seuran tulee tehdä edustuslupaa koskeva päätös viimeistään kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jotta ohjaajalla on mahdollisuus käyttää saamaansa lupaa.
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Edustusoikeuden tarkastaminen
Edustusoikeus määräytyy ohjaajan lisenssiin merkityn seuran perusteella
Mikäli ohjaaja edustaa joukkuekilpailussa jotakin muuta, kuin lisenssiin merkittyä seuraa,
ohjaajan tulee viimeistään kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä esittää lisenssiseuransa kirjallinen lupa. Arvokilpailujen yhteydessä lupa tulisi esittää jo kilpailuun ilmoittautuessa.

2.3 Ohjaajan ikä (ikäkausikilpailut)
Ikäkausikilpailujen (nuorten ikäryhmät ja seniorit) osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana ohjaaja täyttää alaikärajan ja loppuu sen vuoden lopussa, jonka aikana ohjaaja täyttää
yläikärajan, mikäli kilpailun yläikäraja on määritetty.

Ohjaajan iän tarkastaminen
Ohjaajan syntymäaika suositellaan merkittäväksi ilmoittautumislomakkeeseen, kun kyseessä on ikäkausikilpailu.
Kilpailujärjestäjä tarkastaa ohjaajan iän ennakkoilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeesta.
Ohjaajan ikä voidaan tarvittaessa pyytää todistamaan henkilöllisyystodistuksella kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.
Alaikäisen ohjaajan kilpailukelpoisuudesta vastaa tämän huoltaja
2.4 Paragility ja erityisluvat
Paragility on agilityn muoto erityisryhmiin kuuluville ohjaajille. Paragilitaaja voi tarvita henkilökohtaisten ominaisuuksien takia erityisjärjestelyjä agilityn parissa, kuten esimerkiksi apuvälineitä, henkilökohtaista avustajaa ja ulkoista tukea aistitoimintoihin. Ohjaaja voi hakea Suomen Agilityliitolta
erityislupaa, mikäli kilpaileminen vaatii poikkeusjärjestelyjä. Erityisluvassa määritellään, miltä osin
kilpailutilanteen vakiintuneista toimintatavoista voidaan ohjaajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin
liittyen poiketa. Erityislupa on aina henkilökohtainen, ja sen sisältö riippuu ohjaajan ominaisuuksien
laadusta ja vakavuudesta. Paragalityeritiysluvan anomiseen ja myöntämiseen liittyvät tiedustelut
tulee osoittaa SAGIn toimistolle.
Erityisluvan saaneen ohjaajan tulee aina etukäteen informoida kilpailunjärjestäjää erityisluvastaan
kilpailuun ilmoittautumisvaiheessa. Viimeistään kilpailupaikalla ohjaajan tulee esittää kirjallinen erityislupa kilpailunjärjestäjälle. Kilpailunjärjestäjän on taas etukäteen ilmoitettava agilitytuomarille/tuomareille, että kilpailuun osallistuu paragilitaaja sekä viimeistään kilpailupaikalla saattaa erityisluvan sisältö kilpailuluokan arvostelevan tuomarin tietoon.

2.5 Ihmisten antidopingsäännöstö
Lunastaessaan kilpailulisenssin ohjaaja sitoutuu siihen, ettei osallistu kilpailuun kielletyn aineen
vaikutuksen alaisena. Samalla ohjaaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen
Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä. Ohjaaja on velvollinen tutustumaan antidopingsäännöstöön.
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Tiedot kielletyistä doping-aineista ja -menetelmistä löytyvät ADT:n vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”. Tietoja löytyy myös osoitteesta www.antidoping.fi.
Ihmisten antidopingsäännöstön noudattamisen tarkastaminen
Ohjaaja voidaan määrätä dopingtestiin milloin tahansa kilpailu- tai harjoittelukaudella. Käytännössä testaus tulee mahdolliseksi, kun SAGI on hyväksytty VALO:n jäseneksi tai kun siitä on erikseen ADT:n kanssa sovittu.
Valinnat testeihin tehdään ADT:n toimesta. ADT tekee lajikohtaista ennakkoarviointia ja
pyrkii kohdistamaan testinsä oman tarve- ja riskiarviointinsa perusteella.
Testien käytännön suorittamisesta vastaa useimmiten ADT:n valtuuttama testiryhmä. Dopingnäytteet analysoidaan WADA:n valtuuttamissa ja valvomissa laboratorioissa.
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3 KOIRAN KILPAILUKELPOISUUS

3.1 Koiran kilpailukirja
Koiralla tulee olla agilitytuomarin vahvistama kilpailukirja, johon merkitään koiran tiedot, kokoluokka, tasoluokan vaihdokset sekä kilpailujen tulokset agilitytuomarin ohjeen mukaisesti. Kilpailukirjasta tulee ilmetä myös luokanvaihtoon oikeuttavat tulokset (LUVA) ja sertifikaatit (SERT, SERT-A,
SERT-H).

3.1.1 Koiran kokoluokka
Koiran kokoluokka määräytyy säkäkorkeuden mukaan: alle 35 cm korkeat koirat kilpailevat miniluokassa, 35 - 42,99 cm korkeat koirat kilpailevat mediluokassa ja 43 cm tai korkeammat koirat kilpailevat maksiluokassa.

Koiran kokoluokan tarkastaminen
Koiran kokoluokka on merkittävä ilmoittautumislomakkeeseen.
Agilitytuomari määrittää koiran kokoluokan kilpailukirjan vahvistamisen yhteydessä. Mikäli
koira selkeästi kuuluu johonkin kokoryhmään, sitä ei tarvitse mitata. Koiran tulee kuitenkin
olla käsiteltävissä.
Koiran ensimmäisen mittauksen tekevä agilitytuomari voi velvoittaa koiran lisämittauksiin.
Kokoluokan määrittäminen perustuu tällöin enintään kolmen eri agilitytuomarin tekemään
mittaustulokseen. Lopullisesti kokoluokka määräytyy enemmistönä olevien mittaustulosten
perusteella.
Agilitytuomari voi tekemänsä esimittauksen perusteella esittää koiraa uudelleen mitattavaksi. Kokoluokan uudelleen määrittäminen tehdään aina kollegiossa eli kolmen eri agilitytuomarin läsnä ollessa. Koiran kokoluokka voidaan määrittää uudelleen vasta, kun edellisestä
mittauksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta. Agilitytuomarin tulee merkitä koiran kokoluokan uudelleen määrittämistä koskeva esitys mittausraporttiin, kokoluokan uudelleen
määrittämisen raporttiin sekä SAGIlle toimitettavaan tuomarin raporttiin, mikäli esitys tehdään kilpailujen yhteydessä.
Kokoluokan määrittämisestä tulee tehdä aina erillinen mittausraportti, joka toimitetaan SAGIlle.
Kennelliiton rekisterissä olevien koirien osalta kansallisissa kilpailuissa noudatetaan suomalaisten agilitytuomareiden tai kollegion määrittämää kokoluokkaa. Maajoukkuekarsinnoissa, FCI:n myöntämissä kilpailuissa, FCI:n arvokilpailuissa sekä muissa kilpailuissa,
joissa noudatetaan FCI:n kansainvälisiä agilitysääntöjä, noudatetaan FCI:n arvokilpailuissa
määritettyä kokoluokkaa.

2.5.2 Koiran tasoluokka
Agilityn 1-luokassa annetaan agilitysertifikaatti koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana.
Yksi tuloksista voi olla hyppyradalta. Saavutettuaan agilitysertifikaatin 1-luokassa koira siirtyy 2luokkaan.
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Agilityn 2-luokassa annetaan agilitysertifikaatti koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) oheisen taulukon mukaisesti. Yksi tuloksista voi olla
hyppyradalta. Saavutettuaan agilitysertifikaatin 2-luokassa koira siirtyy 3-luokkaan.

Osallistujien määrä

Luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (0,00)

1–5
6 – 10

Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada vain voittaja.
Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada enintään
kaksi (2) parasta koiraa.
Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada enintään
kolme (3) parasta koiraa.
Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada enintään
neljä (4) parasta koiraa.
Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada enintään viisi
(5) parasta koiraa.

11 – 15
16 – 20
21 tai enemmän

Ulkomainen koira kilpailee siinä tasoluokassa, joka vastaa koiran kotimaan tasoluokkaa.
Kansainväliseen kilpailuun osallistuvien koirien tulee kilpailla oman maansa ylimmässä kilpailuluokassa.
Koiran omistaja voi anoa SAGIlta koiran siirtämistä 3-luokasta 2-luokkaan. Siirtyminen takaisin
alempaan tasoluokkaan on lopullinen, eikä alempaan tasoluokkaan siirretty koira voi vastaanottaa
sertifikaattia. SAGIn hyväksyttyä koiran siirron takaisin 2-luokkaan, agilitytuomari tekee tästä merkinnän koiran kilpailukirjaan.

Koiran tasoluokan tarkastaminen
Koiran tasoluokka on merkittävä ilmoittautumislomakkeeseen. Mikäli tasoluokka muuttuu
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, luokanvaihdosta on ilmoitettava kilpailunjärjestäjälle
välittömästi.
Tasoluokka tarkastetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä kilpailukirjasta.
Kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä on suositeltavaa merkitä tiedoksi kilpailukansliaan, mikäli koiralla on luokanvaihtomahdollisuus.
Suomessa useasti kilpailevalla ulkomaisella koiralla voi olla oman kotimaansa virallisen kilpailukirjan ohella myös suomalainen kilpailukirja (ns. varjokilpailukirja), johon Suomessa saavutetut tulokset merkitään. Kilpailuoikeus ja luokkanousut on kuitenkin aina tarkastettava koiran virallisesta kilpailukirjasta.

3.2 Koiran rekisteröinti

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.
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Kennelliitto ylläpitää rekisteriä puhdasrotuisista, tunnustettua rotua olevista koirista (FI, aiemmin
tunnukset FIN ja SF). Lisäksi Kennelliitto pitää erikoisrekisteriä (ER-rekisteriä) koirista, jotka eivät
täytä FI -rekisteröintiehtoja sekä EJ (Ei jalostukseen) -rekisteriä koirille, jotka ovat jalostuskiellossa.
Kennelliitto pitää rekisteröimättömien koirien (x-rotuiset) tunnistusmerkintärekisteriä omistajatietoineen erillisessä FIX–rekisterissä.
Tarkemmat tiedot löytyvät Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeesta 2015.
Kansalliseen agilitykilpailuun osallistuvien ulkomaisten koirien on oltava merkitty tunnistusmerkintärekisteriin ja FCI:n tunnustamaan koira- tai liitännäisrekisteriin (Appendix).
Rekisteritodistus tai sen kopio tulee pitää mukana kilpailukirjan välissä. Mikäli koira on ulkomaisessa rekisterissä, rekisteritodistus on pyynnöstä esitettävä kilpailupaikalla.

3.2.2 Kansainväliset kilpailut
FCI:n myöntämiin kansainvälisiin agilitykilpailuihin (joissa myönnetään CACIAG) osallistuvien koirien on oltava rekisteröityjä FCI:n tunnustamaan rotukoira- tai liitännäisrekisteriin (Appendix).

3.2.3 Arvokilpailut (SM-kilpailut, maajoukkueen karsintakilpailu)
SM-kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että koira on rekisteröity Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin. Maajoukkueen karsintakilpailuun osallistumisen edellytyksenä on, että koira on rekisteröity Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin vähintään 12 kuukautta ennen MM-kilpailua.

Rekisteröinnin tarkastaminen
Koiran rekisteritunnuksen tulee olla merkittynä ilmoittautumislomakkeeseen (esimerkiksi
FI12345/09).
Kilpailujärjestäjä tarkastaa ennakkoilmoittautumisen yhteydessä, että osallistuvilla koirilla
on ilmoitettu olevan rekisterinumero.
Kilpailujärjestäjä tarkastaa tarvittaessa koiran rekisterinumeron rekisteritodistuksesta (tai
sen kopiosta) kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.
3.3 Koiran ikä
Koiran on oltava vähintään 18 kuukauden ja yhden päivän ikäinen osallistuessaan viralliseen agilitykilpailuun.

Koiran iän tarkastaminen
Koiran syntymäajan tulee olla merkittynä ilmoittautumislomakkeeseen.
Kilpailujärjestäjä tarkastaa ennakkoilmoittautumisen yhteydessä, että osallistuvat koirat
ovat täyttäneet 18 kuukautta viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä.
Agilitytuomari tarkastaa kilpailukirjan varmistamisen yhteydessä koiran rekisteritodistuksesta, että ikävaatimus täyttyy.
3.4 Rokotukset
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Agilitykilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti
penikkatautia ja raivotautia vastaan. Penikkatautirokotus on voimassa kolme vuotta ja raivotauti
kaksi vuotta, mikäli koira on rokotushetkellä täyttänyt yhden vuoden. Mikäli koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus uusia vähintään 21 päivää ennen kilpailuun osallistumista. Tarkemmat tiedot löytyvät Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksistä (voimassa 1.1.2015 lähtien).
Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan EVIRA:n (Elintarviketurvallisuusvirasto) kulloinkin voimassa olevia ohjeita.

Rokotusten tarkastaminen
Rokotusten voimassaolo tarkastetaan kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä eläinlääkärin merkitsemästä eläinpassista, rekisteritodistuksesta, kilpailukirjasta tai erillisestä rokotustodistuksesta.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun
rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä
3.5 Tunnistusmerkintä
Koiran tulee olla tunnistusmerkitty (ISO 11784 standardin mukaiset mikrosirut tai tatuointi) Kennelliiton tunnistusmerkintää koskevan määräyksen mukaisesti. Ulkomaisen koiran tunnistusmerkinnän
on oltava lemmikkieläintodistuksessa eli ns. lemmikkieläinpassissa.
Tunnistusmerkinnän tarkastaminen
Koiran tunnistusmerkintä (tatuointi tai mikrosiru) tarkastetaan satunnaisesti valituilta koirilta.
On suositeltavaa, että vähintään joka kymmenes osallistuva koira tarkastetaan.
Mikäli tunnistusmerkintä ei ole luettavissa, koiran omistajan on huolehdittava siitä, että koira
tunnistusmerkitään uudelleen, ja uudesta merkitsemisestä toimitetaan todistus kilpailun järjestäjälle kuukauden sisällä tapahtumasta. Todistuksen voi allekirjoittaa eläinlääkäri, tunnistusmerkitsijä, kennelneuvoja tai aluekouluttaja.
3.6 Muut koiran kilpailukelpoisuuden rajoitukset

3.6.1 Sairas koira
Koiran terveyden tulee olla aina etusijalla arvioitaessa koiran kilpailukelpoisuutta. Sairaalla koiralla
ei koskaan saa osallistua kilpailuihin, vaikka koira ei olisikaan minkään lääkityksen alaisena. Myös
sairaudesta toipumassa olevalle koiralle on varattava riittävästi aikaa palautua sairaudesta.
Sairas koira ei täytä kilpailukelpoisuuden edellytyksiä, ja siksi koirakko tulee sulkea pois kilpailusta
tai kilpailutapahtumasta.

Terveystarkastukset
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Kilpailunjärjestäjän ja agilitytuomarin tulee yleisesti seurata, että kilpailupaikalla olevat koirat ovat terveitä sekä psyykkisesti ja fyysisesti kilpailun edellyttämässä kunnossa.
Epäillessään koiran terveyden tai yleisen kunnon olevan puutteellinen agilitytuomari voi
harkintansa antaa koiran ohjaajalle kehotuksen tarkastuttaa koiran fyysinen kunto ja terveys eläinlääkärillä.
Mikäli koira ei suorituskyvyn puutteen tai huonon yleisen kunnon vuoksi ole kilpailun edellyttämässä kunnossa, kilpailunjärjestäjä tai agilitytuomari voi sulkea koirakon pois kilpailusta tai kilpailutapahtumasta.
Agilitytuomarilla on vielä kilpailukehässä mahdollisuus evätä koirakon lähtölupa taikka keskeyttää koirakon kilpailusuoritus koiran puutteellisen suorituskyvyn (esim. ontuminen tai
epäpuhtaat liikkeet) tai koiran huonon yleisen kunnon (esim. huomattava ylipaino) vuoksi.
Kilpailutapahtumassa kilpailunjärjestäjän nimeämällä eläinlääkärillä on mahdollisuus evätä
koiran kilpailuoikeus terveydellisiin syihin vedoten. Toimiessaan eläinsuojeluviranomaisen
ominaisuudessa, voi hän myös antaa viranomaismääräyksiä, jotka ylittävät kilpailusääntöjen määräykset.

3.6.2 Kiimassa oleva narttu
Kiimainen narttu ei saa osallistua 1- ja 2-luokan kilpailuluokkiin. 3-luokkaan osallistuvan kiimassa
olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen
nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. Kilpailunjärjestäjä
tai tuomari voivat antaa tarkempia ohjeita käytännön järjestelyistä kiimaisille nartuille varatuista
alueista tai muista järjestelyistä. Juoksusta johtuvat järjestelyt eivät kuitenkaan saa olla sellaisia,
että ne kohtuuttomasti haittaisivat kilpailuun osallistumista.

Juoksutarkastukset
Agilitytuomari voi harkintansa mukaan määrätä juoksutarkastuksen kilpailuun osallistuville
koirille.

3.6.3 Kantavat ja synnyttäneet nartut
Narttu ei saa osallistua kilpailuun 30 vuorokautta ennen odotettua synnytystä eikä synnytystä seuraavina 75 vuorokautena.
SAGI suosittelee FCI:n agilitysääntöjen mukaisesti, ettei kantavalla nartulla osallistuttaisi kilpailuihin. Kilpailutauko olisi hyvä aloittaa heti, kun narttu on astutettu. Mikäli narttu astutuksen jälkeen
todetaan tyhjäksi, kilpailemisen voisi aloittaa uudelleen. Kilpailutaukoa suositellaan jatkettavaksi
siihen saakka, kunnes narttu on lopettanut pentujen imetyksen. Ennen kilpailemisen aloittamista
koiran tulee ehtiä palautumaan sellaiseen kuntoon, että se kestää kilpailun rasitukset.

Kantavien ja synnyttäneiden narttujen tarkastukset
Kilpailunjärjestäjän ja agilitytuomarin tulee yleisesti seurata, ettei kilpailuun osallistu kilpailusäännön vastaisesti kantavia tai juuri synnyttäneitä narttuja.
Mikäli pennut tarvitsevat vielä emän ruokintaa, niitä ei pidä tuoda kilpailupaikalle sillä perusteella, että ne on syötettävä. Näissä tapauksissa on sekä emän että pentujen kannalta parempi, että emä pysyy niiden luona kotona, eikä osallistu kilpailuihin.
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3.6.4 Koirien antidopingmääräykset
Agilitykilpailuissa noudatetaan koirien osalta Kennelliiton antidopingsääntöä. Antidopingsäännön
mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Koiran karvapeitteen ja kirsun käsittely väriaineilla sekä karvan käsittely aineilla, jotka vaikuttavat karvan laatuun tai karvapeitteen muotoon on kiellettyä. Koiran suorituskykyyn ennen koiratapahtumaa tai sen aikana ei saa vaikuttaa tai
pyrkiä vaikuttamaan minkään kemiallisen aineen, lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla.
Koirasta otetuista veri-, virtsa-, karva- tai muista näytteistä ei koiratapahtuman aikana saa löytyä
lainkaan elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä (nollaraja). Kilpailutauon pituuden arvioimiseksi yleisesti käytetyille lääkeaineille on määritelty ohjeelliset varoajat, jonka jälkeen lääkeainejäämiä
ei pitäisi löytyä koiran elimistöstä. Lääkekuurin tai hoitotoimenpiteen päättymisen jälkeen tulee siis
noudattaa ohjeellista varoaikaa, jonka jälkeen kilpaileminen voidaan taas aloittaa. Koiranomistajan
kannattaa pitää lääkityskirjaa, johon merkitään eläinlääkärin määräämät ja muut koiralle annetut
lääkitykset hoidon aloittamisesta sen päättymiseen sekä hoidon päättymisen jälkeen noudatettavat
varoajat.
Lisätietoja koirien antidopingista sekä lääkkeiden ja hoitotoimenpiteiden ohjeellisista varoajoista
löytyy osoitteesta www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/antidoping.

Koirien antidopingmääräysten noudattamisen tarkastaminen
Kennelliitto ilmoittaa kilpailunjärjestäjälle dopingvalvonnasta kahta viikkoa ennen tapahtumaa ja lähettää paikalle dopingvalvojan.
Kilpailunjärjestäjän tulee osoittaa muusta tapahtumatoiminnasta erillään oleva puhdas ja
riittävän tilava paikka, jossa näytteitä käsitellään. Lisäksi näytteenottoon tarvitaan riittävän
monta koirien käsittelyyn tottunutta henkilöä näytteenoton avustajiksi. Kennelliitto ilmoittaa
tarvittavista avustajista.
Näytteenotto tehdään näyttely- tai kilpailunumeron perusteella, ja se voidaan tehdä joko
ennen tai jälkeen suorituksen. Tulokseen perustuva näytteenotto aloitetaan välittömästi tuloksen varmistuttua. Koiran vastuuhenkilö ottaa virtsanäytteen koiraltaan.
Näytteet analysoidaan valtuutetussa tutkimuslaboratoriossa.

3.6.5 Vihaisesti käyttäytyvä koira
Vihainen koira ei saa osallistua kilpailuihin. Tämä ei kuitenkaan koske kilpailun luonteeseen kuuluvaa koiran hallittua aggressiivisuutta.

Käyttäytymisen valvonta
Agilitytuomarin tulee sulkea vihaisesti käyttäytyvä koira kilpailusta tai kilpailutapahtumasta.
Agilitytuomari voi myös keskeyttää vihaisesti käyttäytyvän koiran kilpailusuorituksen.
Kilpailun tai kilpailuluokan vastaavan ylituomarin / koetoimitsijan on tehtävä ilmoitus koiran
vihaisuuden vuoksi, jos koira tästä syystä on suljettu pois kilpailusta tai kilpailutapahtumasta.
Jos koira on kilpailualueella tai sen välittömässä läheisyydessä hyökännyt tai käynyt kiinni
ihmiseen tai toiseen koiraan tai käyttäytynyt muutoin uhkaavasti, ilmoituksen tekee ensisijaisesti se henkilö, joka itse tai jonka koira on joutunut edellä kuvatun käyttäytymisen koh-
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teeksi. Toissijaisesti ilmoituksen voi tehdä vastaava koetoimitsija tai kilpailun eläinlääkäri.
Tapauksesta on myös välittömästi ilmoitettava kilpailuluokasta vastaavalle ylituomarille.
Vaikka vihaisen koiran ilmoituksen tekevät muut kuin tuomari, on kilpailun tuomarin käsiteltävä tapaus ja pyrittävä siinä ratkaisuun. Mikäli ratkaisu ja sovittelu eivät ole mahdollisia, tulee tuomarin antaa asiasta oma lausuntonsa myöhempää käsittelyä varten.
Jos koira on kolme kertaa suljettu kilpailusta sillä perusteella, että se on selvästi vihainen
tai koirasta on tehty kolme ilmoitusta, Kennelliitto voi asettaa koiran kilpailukieltoon, jonka
pituus määrätään tapauskohtaisesti. Koiralle voidaan antaa kilpailukielto jo yhdestä kerrasta, mikäli seuraukset ovat olleet vakavat. Kilpailukiellon lisäksi koiran siinä kokeessa saavuttamat tulokset poistetaan.

3.6.6 Typistetyt koirat
Vuonna 2001 tai sen jälkeen syntyneet koirat, joille on maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1070/2000) vastaisesti suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (hännän tai
korvien typistys) eivät saa osallistua agilitykilpailuun. Sääntö koskee myös kansallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvia ulkomaisia koiria.
Pääsäännöstä poiketen typistetty koira saa osallistua kilpailuun, mikäli ilmoittauduttaessa esitetään eläinlääkärintodistus siitä, että typistys tai leikkaus on tehty eläinlääkinnällisistä syistä.

Typistyssäännön valvominen
Kilpailujärjestäjä tarkastaa kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä, että typistetyllä koiralla on eläinlääkärintodistus siitä, että typistys on tehty eläinlääkinnällisistä syistä.
Luonnontöpöhäntäisten koirien rekisteritodistuksessa tulee olla merkintä ”TÖ” tai rekisteröintimaan Kennelyhteisön kirjallinen todistus luonnontöpöydestä
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