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Ratamestarikurssin materiaalin on koonnut ja toimittanut Suomen Agilityliiton
koulutustoimikunta. Materiaalia saa käyttää virallisilla ratamestarikursseilla.
Tekstin ja kuvien luvaton käyttö ja kopiointi on kielletty.

Ratamestarikurssi
Kurssin tavoite
Kurssin tavoitteena on opettaa kurssilaisia rakentamaan rata ratapiirroksen mukaisesti, kiinnittäen huomiota erityisesti koirakoiden turvallisuuteen ja radan rakennuksen sujuvuuteen.
Kurssilla keskitytään radan rakentamisen lisäksi toimihenkilöiden ohjeistamiseen, radan
suunnitteluun ja esteiden tekniikkaan liittyviin tekijöihin.

Kurssin järjestäminen
Kurssin voi järjestää Suomen Agilityliitto (SAGI) tai SAGIn jäsenyhdistys. Kurssin vetää agilitytuomari tai muu SAGIn hyväksymä henkilö. Kurssin järjestämisoikeutta anotaan SAGIlta kurssien anomisohjeen mukaisesti.
Kurssi on yhden päivän mittainen, mutta tarvittaessa käytännön harjoittelu voidaan järjestää
toisena päivänä. Kurssi koostuu teoriaopinnoista ja käytännön harjoittelusta, jossa opetellaan
sekä radan rakentamiseen, ylläpitämiseen että toimihenkilöiden ohjeistamiseen liittyviä taitoja. Kurssiin käytettävä tuntimäärä, luentojen osuus ja käytännön harjoittelun toteutus on
kurssin vetäjän päätettävissä. Ratamestarikurssin hyväksytty suorittaminen merkitään koetoimitsijakorttiin.
Kurssinjärjestäjän tulee toimittaa SAGIlle kurssin vetäjän allekirjoittama lista niistä henkilöistä, jotka ovat läpäisseet kurssin hyväksytysti.

Pohjatiedot
Ennen ratamestarikurssia on suositeltavaa käydä koetoimitsijakurssi ja tutustua agilitysäännöstöön, ja erityisesti kilpailuiden järjestämisohjeeseen.
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Ratamestarin suuret kengät
Ratamestari on keskeisessä asemassa kilpailutapahtuman onnistumisen kannalta. Erityisesti
aikataulussa pysyminen - ja siten tuomarin ja kilpailijoiden tyytyväisyys kilpailutapahtumaan
ja kilpailunjärjestäjään - on pitkälti riippuvainen ratamestarin toiminnasta. Ratamestari toimii
läheisessä yhteistyössä tuomarin kanssa ja vastaavan koetoimitsijan alaisena.
Ratamestariksi aikovalle on eduksi hyvä kartanlukutaito, rakennuspiirustusten lukutaito ja
yleensäkin kyky hahmottaa kaksiulotteista kuvaa kolmiulotteiseen ympäristöön. Kurssi tarjoaa opastusta ja vinkkejä ratamestarin tehtävien suorittamiseen, mutta parhaiten tehtävät
oppii kokemuksen kautta eli ratamestarin tehtävässä toimimalla niin kilpailuissa kuin harjoituksissakin.

Taitoja moneen käyttöön
Ratamestarin taidoista on hyötyä agilityharrastuksessa muutenkin kuin varsinaisissa ratamestarin tehtävissä; koulutusohjaajan on hyvä osata radanrakennuksen perusteet, tuomarin
tehtäviin tähtäävillä ratamestarikurssin sisältö toimii hyvänä peruskoulutuksena ja itse kukin
agilityharrastaja varmasti hyötyy radanrakennustaidoista erityisesti harjoitellessaan itsenäisesti koiransa kanssa. Ratamestarin tehtävät kehittävät erityisesti radanlukutaitoa, mistä on
hyötyä toimipa kouluttajana tai kilpailijana.

Johdanto

Johdanto
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Kilpailualue ja kilpailukehä
Ennen kilpailun alkua ratamestarin tulee tutustua kilpailualueeseen, määrittää rata-alueen
sijainti sekä mitata ja merkitä kilpailukehä. Tilankäytön suunnittelu on erityisen tärkeää kilpailuissa, joissa toimii useampi kehä yhtä aikaa. Kehien, lämmittelyalueiden, kulkuväylien ym.
sijoittaminen ja merkitseminen vaikuttavat merkittävästi alueella liikkumisen helppouteen ja
turvallisuuteen!
Sääntöjen mukaan kehän koko on vähintään 20 x 40 m tai 800 m2 eli kehä ei välttämättä ole
suorakaiteen muotoinen. Sisäkisoissa rata-alueen kokoa usein määrittävät seinät, jolloin mitat ovat tiedossa jo ennestään eikä merkitsemistä aina tarvita.
Lähtö- ja maalialueen on oltava riittävän iso ja turvallinen sekä koiralle että ohjaajalle, erityisesti on huomioitava maalialueelle tulosuunta (ei välttämättä kohtisuoraan maalihypyn
jälkeen). Samaten ajanoton/maalilinjan tolppien sekä kaapeleiden sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota koiran todennäköiseen kulkureittiin. Yllätykset tai ongelmat alustassa (esimerkiksi urheilukentillä olevat ”tupsut”, nurmikentän kuopat tms.) on huomioitava radan rakentamisessa ja ratamestarin on tarvittaessa neuvoteltava ratkaisuista tuomarin kanssa.
Kilpailukehä tulee rajata selkeästi ja turvallisesti; huomioi erityisesti, etteivät maasta törröttävät raudoitusraudat, naulat tms. aiheuta vaaraa koiralle tai ohjaajalle. Kilpailijoiden ja yleisön
turvallisuutta parantaa turva-alueen järjestäminen varsinaisen kilpailukehän ympärille joko
suuremman kehän tai erillisen nauhoilla merkityn turva-alueen avulla.
Mikäli mahdollista, alueelta tulisi rajata erikseen alue lämmittelyä varten. Myös lämmittelyalueen pohjan tulee olla turvallinen ja mielellään kilpailukehän pohjan kaltainen. Isommissa kilpailutapahtumissa voi olla tarpeen järjestää verryttelyalueelle toimihenkilö valvomaan
alueen käyttöä, etteivät yhtaikaa esteille tulevat kilpailijat tai esteitä kokeilevat ohikulkijat
aiheuta vaaratilanteita.

Radan rakentaminen
Jo ennen kilpailua tuomarille tulee ilmoittaa esteiden määrän lisäksi myös muut kilpailualueen
erityispiirteet, kuten kiinteät rakenteet tai kulkuväylät, jotta tuomari voi ottaa ne huomioon
ratoja suunnitellessaan. Etukäteen on hyvä sopia esim. ratapiirustuksissa käytettävistä jaotuksista, jolloin radan rakentamista voidaan helpottaa merkitsemällä käytetty jaotus radan
reunaan.
Ratamestari saa ratapiirustuksen ennen kilpailun alkua tuomarilta. Jos samalla tuomarilla on
useampia tasoluokkia peräkkäin, seuraavien ratojen piirustukset kannattaa pyytää samalla
kertaa, jolloin radan vaihdon ehtii valmistella kilpailun kuluessa. Erityisesti tuomarin vaihtuessa seuraavien ratojen piirustukset tulisi hankkia mahdollisimman ajoissa ratamestarille, jotta
aikataulun venyminen voidaan välttää hyvällä suunnittelulla.

Ratamestarin tehtävät

Ratamestarin tehtävät
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Radan rakentaminen kannattaa aloittaa keskeltä ulospäin alkaen isoista esteistä, joiden paikka määritetään mahdollisimman tarkasti käyttämällä mittapyörää, askelmittaa tai muuta
vastaavaa apuvälinettä. Etäisyyksien hahmottamista auttaa aina mukana kulkevien mittaasteikoiden käyttö; esimerkiksi normaalin askelen, kyynärän tai jalkaterän pituuden avulla voi
arvioida välien oikeata mittaa. Myös esteiden osien mittojen avulla saa käsityksen etäisyyksistä; esimerkiksi riman pituus on yleensä 120 cm ja pituushypyn osien pituus 15 cm.
Useimmiten ratapiirroksessa on valmiina mittakaavassa oleva viivasto tai ruudukko, joka avulla on helppo hahmottaa esteiden väliset etäisyydet. Kehänauhaan tai radan reunaan voidaan
merkitä jaotus ratatolppien tai kiinnityskohtien avulla esimerkiksi 5 metrin välein auttamaan
esteiden sijoittelua oikein.
Mikäli ratapohjassa ei ole mittakaavaa, radan jakaminen sektoreihin (esimerkiksi neljään
osaan) helpottaa tilan hahmottamista. Ratapiirustuksen voi taitella vastaavasti, jolloin taitoslinjat auttavat kohdistamaan esteet oikein. Ratapiirrokseen voi myös itse lisätä viitelinjoja,
jotka havainnollistavat esteiden sijaintia tosiinsa nähden.
Huomioitavaa on, että ratapiirustukset on yleensä laadittu A4-kokoiselle paperille, jonka mittasuhteet ovat 3:4, kun taas normaalin kisakehän mittasuhteet ovat 2:4 (lukuun ottamatta
kansainvälisiä kisoja, jolloin mittasuhteet ovat 3:4).

Kuva 1. Esimerkki esteiden välimatkan arviointia helpottavasta ruudukosta ja viitelinjoista, joita pitkin katsomalla esteiden sijoittaminen toisiinsa nähden on helpompaa.
Muokattu teoksesta Fundamentals of Course Design for Dog Agility. Lupa kuvan käyttöön: Clean Run.

Rataa rakentaessa on hyvä muistaa, että myös muiden kuin peräkkäin suoritettavien esteiden välimatkalla toisiinsa nähden on merkitystä radan suorittamisen kannalta. Esteiden etäisyydet vaikuttavat myös tuomarin liikkumiseen ja ratahenkilökunnan sijoittumiseen radalla.
Ratamestarin on tunnettava säännöt hyvin, erityisesti esteiden välimatkat ja esteiden säännönmukaiset mitat.

Ratamestarin tehtävät
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Ideana peruslinja (baseline) -menetelmässä on muodostaa kentästä koordinaatisto, johon
esteet sijoitetaan koordinaatiston pisteiden avulla. Ratapiirustuksessa tulee siis olla kullekin
esteelle omat koordinaatit.
Kehän reunoille merkitään mitta-asteikko, jonka avulla siirretään linjaa (mittanauhaa) eteenpäin. Menetelmässä voidaan käyttää yhtä tai useampaa linjaa. Kun linjalle tulee este, siihen
paikalle tiputetaan joko este tai jokin merkki, minkä perusteella ratahenkilöt voivat siihen
esteen kantaa. Linjan vetäjien täytyy pysähtyä aina siinä pituussuunnan koordinaatiston pisteessä, johon este tulee. Ratahenkilöiden tehtävänä on hakea linjasta oikea vaakasuunnan
koordinaatti.
Linjan vetäjien tehtävän helpottamiseksi ja virhepysähdysten minimoimiseksi reunaan voidaan merkitä ainoastaan linjan pysähtymiskoordinaatit. Tämä on kuitenkin mahdollista vain,
jos ratapiirustus tai ainakin esteiden koordinaatit ovat tiedossa etukäteen. Pysähtymiskoordinaatit (pystysuunnassa) kannattaa merkitä tyhjälle paperille, jolloin linjan vetäjillä on ainoastaan lista lukemista, joissa pitää pysähtyä. Linjan vetäjillä ei ole siis tietoa siitä, mitä esteitä
missäkin sijaitsee.

Kuva 2. Esimerkki peruslinja -menetelmän ratapiirroksesta.
Kuva teoksesta Fundamentals of Course Design for Dog Agility. Lupa kuvan käyttöön: Clean Run.

Ratamestarin tehtävät
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Radan rakentamisen aikana ja vielä radan valmistuttua alusta ja esteet tulee tarkistaa, ja
tarvittaessa kilpailukehä tulee puhdistaa roskista (erityisesti lasinsirut, korkit, irtokivet, tupakantumpit, makupalat). Ratamestarin on hyvä käydä valmis rata vielä läpi sekä koiran että
ohjaajan näkökulmasta, jotta esimerkiksi vaaralliset lähestymiskulmat tai ohituslinjat esteisiin
(varsinkin keinu ja renkaan jalat), numerokyltteihin tai väliaitoihin tulisivat ilmi.
Tuomari tarkistaa valmiin radan yhdessä ratamestarin kanssa, jonka jälkeen rata on valmis
mitattavaksi ja numeroitavaksi. Kun esteet ovat paikoillaan, niiden paikka kannattaa merkitä
alustaan. Erityisesti rengas, pujottelu, putket, pussi ja keinu liikkuvat herkästi. Esteen paikan
voi merkitä piirtämällä alustaan tai käyttämällä apuna perunajauhoa, sahajauhoa tms. Mattoalustalla esteiden paikan voi merkitä teipillä.
Tuomarin tarkistama rata mitataan mittapyörän avulla. Rimat lasketaan maahan tai nostetaan
syrjään, ja mittapyörää kuljetetaan koiran oletettua kulkureittiä. Putkien osalta voi esimerkiksi
mitata putken vieressä putken mittaisen ja muotoisen kaaren, tai jättää putket mittaamatta ja
lisätä putken mitta radan pituuteen jälkeenpäin. Kontaktiesteet ja pujottelu mitataan esteen
vierestä.
Mitattu rata on valmis numeroitavaksi. Numeroita ei saa sijoittaa koiran, ohjaajan tai tuomarin kulkureitille. Radan muuttuessa eri kokoluokille, numerointi on aina tarkistettava; rata voi
muuttua vain numeroiden paikkaa vaihtamalla. Pujottelun numero tulisi sijoittaa pois koiran
tai ohjaajan kulkureitiltä myös silloin, kun se on tarkoitus poistaa kokonaan rataantutustumisen jälkeen, ettei unohdus aiheuta ensimmäisille koirakoille vaaratilannetta.
Mikäli ratamestari huomaa radassa tai alustassa jotain koirakoiden turvallisuuteen vaikuttavaa, siitä tulisi ilmoittaa tuomarille ennen rataantutustumisen alkua. Hyppyjen rimoja ei saa
kiilata paikalleen, vaan riman tulisi levätä kannattimilla vapaasti. Rimat pitää tarkistaa kertaalleen vielä rataantutustumisen jälkeenkin, sillä ohjaajat ovat voineet vahingossa tai tahallaan
liikuttaa esteitä.

Ratamestarin tehtävät
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Ratatoimihenkilöiden tehtävät
Hyppyesteet
• Ratatoimihenkilö nostaa pudonneen riman mahdollisimman nopeasti paikalleen
häiritsemättä suoritusvuorossa olevaa koiraa. Riman saa vaihdettua nopeammin,
kun toimihenkilöllä on ylimääräinen rima jo varalla.
• Renkaan paikka tarkistetaan varsinkin, jos koira/ohjaaja osuu siihen suorituksen aikana.
• Pituushypyn kaatuneet osat nostetaan pystyyn ja palautetaan alkuperäiselle paikalle.
Pituushypystä vastuussa olevalla ratatoimihenkilöllä tulee olla metrimitta, jotta korjatun
esteen mitat voi tarvittaessa tarkistaa.
• Pituushypyn kulmakeppeihin voi lisätä itse mitta-asteikon, jolloin paikaltaan pois
siirtyneet palat saa nopeasti paikalleen myös ilman metrimittaa.

Kuva 3. Hyppyesteen siiveke ja esimerkkejä erilaisista kannattimista.

Ratatoimihenkilöiden johtaminen

Ratatoimihenkilöiden
johtaminen
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• Erityisesti ulkokisoissa kontaktialueet tulisi puhdistaa säännöllisin väliajoin,
ettei tassuissa kulkeutuva hiekka, vesi tms. häiritse arvostelua tai tee esteen
pintaa liukkaaksi.
• Keinu siirtyy helposti suoritusten aikana, joten erityisesti keinun paikka kannattaa
merkitä alustaan ja tarkistaa tarvittaessa jokaisen koirakon jälkeen. Keinu voi myös
kiertyä akselinsa ympäri, joten keinun suunta pitää korjata esimerkiksi jonkin
kiintopisteen tai sivuttaislinjan avulla.
• Keinun paikallaan pysymistä auttaa erillisten painojen lisääminen jalustan päälle,
mutta ne tulisi sijoittaa siten, etteivät ne ole koirakon kulkureitillä. Liika lisäpaino
voi vaikeuttaa keinun takaisin siirtämistä, joten painojen käyttöä kannattaa harkita
tapauskohtaisesti.

Kuva 4. Kontaktiesteet voivat olla rungoltaan puuta tai metallia.

Ratatoimihenkilöiden johtaminen
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• Putken ja pussin paikka tarkistetaan jokaisen koirakon jälkeen tai vähintään aina
kun on syytä epäillä sen liikkuneen. Sama putki voi olla radalla useamman kerran,
jolloin korjaus voi olla tarpeen jo ratasuorituksen aikana.
• Pussin kangas oikaistaan jokaisen suorituksen jälkeen. Tuulisella säällä tuomari
voi pyytää ratahenkilöä varmistamaan koiran saapumiseen saakka, että pussin
kangas pysyy paikallaan.
• Putkien pään paikkojen lisäksi alustaan kannattaa merkitä myös putken keskikohta,
ettei mutkan jyrkkyys muutu kilpailun aikana.
• Putkien painot eivät saa pienentää putken halkaisijaa. Kovien painojen (tiili, metalli)
käyttäminen voi aiheuttaa vaaratilanteen putkeen törmäävälle koiralle, samoin putken
tulosuulla ennen putken reunaa oleva pidike.
• Mikäli putki on sijoitettu kontaktiesteen alle, se pitää ankkuroida paikalleen erityisen
hyvin, ettei putkessa liikkuva koira törmää esimerkiksi kontaktiesteen tukijalkaan.

Kuva 5. Putkien painoina käytetään tyypillisesti vesikanistereita tai hiekkasäkkejä, mutta usein painoja yhdistävä liina painaa putken kasaan pienentäen sen sisähalkaisijaa.

Muut esteet
• Pujottelu tulee kiinnittää alustaan, mikäli mahdollista. Tarvittaessa on tarkistettava,
ettei pujottelu ole siirtynyt pois paikaltaan. Pujottelun paikka tulee merkitä alustaan,
sillä pujottelu siirtyy herkästi varsinkin taitoskohdistaan.
• Pujottelun suoritusalue pitää tarvittaessa haravoida tasaiseksi myös kilpailun aikana
(hiekkakenttä).
• Pöydän alustan pitää olla tasainen, ettei pöytä keiku. Pöydän pinta voi olla tarpeen
puhdistaa myös kilpailun aikana.

Ratatoimihenkilöiden johtaminen

Putki/pussi
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Ratahenkilöiden sopiva määrä riippuu radasta ja toimihenkilöiden kokeneisuudesta, mutta yleensä kilpailun sujuvaan läpivientiin tarvitaan vähintään 5 ratahenkilöä/kilpailuluokka.
Luokan alkaessa tehtävät ja vastuuesteet/sektorit jaetaan selkeästi eri ratatoimihenkilöiden
kesken.
Ratahenkilöt sijoittuvat pääsääntöisesti kehänauhan viereen lähelle vastuualuettaan. Mikäli
radalla on esimerkiksi useampaan kertaan suoritettavia hyppyjä tai paikallaan pideltävä pussi,
tuomari osoittaa ratahenkilölle sopivan paikan rata-alueelta. Päätavoitteena on pitää radan
olosuhteet muuttumattomana jokaiselle kilpailijalle häiriten mahdollisimman vähän suorittavaa koirakkoa.
Uuden radan rakennuksen valmistelu ja ratahenkilökunnan tehtävänjako voidaan tehdä jo
käynnissä olevan kilpailuluokan aikana aikataulun jouduttamiseksi. Henkilöstön tulee tietää pääpiirteittäin radan kulku, jotta he voivat arvioida esimerkiksi kuinka kiireellinen riman
nostaminen tms. tehtävä on. Kaikkien ratahenkilöiden osalta kannattaa käydä lyhyesti läpi
vastuualueet ja vastuuesteiden oikea käsittely, samaten toimintatavat koskien useampaan
kertaan suoritettavia esteitä. Erityisen huolellisesti tehtävät tulee neuvoa kokemattomille toimihenkilöille, perustellen mitä, milloin ja miksi mitäkin tehdään.
Ratahenkilön vaihtuessa uuden henkilön tulee aina ilmoittautua ratamestarille. Ratatoimihenkilöitä tulisi kannustaa oma-aloitteisuuteen; myös pudonneet numerolaput, kellot, hatut
yms. on siivottava radalta ilman eri pyyntöä. Ratahenkilöiden on käyttäydyttävä reilun pelin
sääntöjen mukaisesti.
Ratamestarin tehtävä kilpailun aikana on valvoa, että kaikki sujuu. Ratamestarin ei kuulu hoitaa itse ratatoimihenkilöiden tehtäviä. On tärkeää, että joku koordinoi ratahenkilöstön tehtäviä ja on tarvittaessa paikalla, jos jotain yllättävää ilmenee.
Ratamestarin(kin) on hyvä muistaa, että toimihenkilöt tekevät työtään vapaaehtoisesti; positiivinen ja kannustava asenne tuo heidät takaisin toimihenkilötehtäviin toisenkin kerran.

Ratatoimihenkilöiden johtaminen

Ratatoimihenkilöiden ohjeistaminen
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Estekalusto
Esteiden käyttökelpoisuus (sääntöjenmukaisuus ja kunto) on tarkistettava ennen kilpailun alkua, myös uusien esteiden osalta. Estekalustoon kuuluvat myös numerokyltit (mukaan lukien
sarjaesteiden A, B, C -kyltit) sekä lähtö- ja maalilinjan merkkitolpat. Käytännössä tarkistus
on tehtävä jo hyvissä ajoin, jotta puutteisiin ehditään reagoida (korjaus tai esteen vaihto toiseen). Vaurioita on voinut tulla myös kuljetuksen aikana!
Kaikista poikkeamista on kerrottava tuomarille ennen kilpailun alkua. Sääntöjen mukaisten
mittojen mukaankin rakennetut esteet voivat poiketa toisistaan ulkonäöltään tai rakenteeltaan huomattavan paljon, joten ratamestarin tulisi tuntea säännöt hyvin ja tarvittaessa mitata
esteet.

Kuva 6. Sääntöjenmukaisetkin esteet voivat olla eri tavoin toteutettuja. Renkaaseen tulisi kiinnittää
erityistä huomiota, sillä huonosti kiinnitetty tai väärin sijoitettu rengas on helposti turvallisuusriski.

Ajanotto
Sähköistä ajanottoa käytettäessä on erityisen tärkeää, että ajanoton vastuuhenkilö tuntee
laitteiston toiminnan ja osaa oma-aloitteisesti asentaa kellon käyttökuntoon. Sähköinen ajanotto tulee aina varmistaa käsikellotuksella erikoistilanteiden varalta. Kellon toiminta tulee tarkistaa aina ennen kilpailuluokan alkua ja uudestaan, mikäli esimerkiksi antureita joudutaan
siirtämään.
Sähköisen ajanoton kaapelit pitää sijoittaa pois ohjaajan, koiran ja tuomarin todennäköiseltä kulkureitiltä niin, ettei niihin voi kompastua. Kaapelit voi
esimerkiksi kaivaa maahan tai mattopohjalla teipata
kiinni alustaan. Käsiajanottoa käytettäessä pääajanottajan ja vara-ajanottajan sijoittumisessa tulee
huomioida, etteivät kellottajat ole koirakon kulkureitillä tai etteivät he siirtyessään häiritse suorittavaa
koirakkoa.
Kuva 7. Esimerkki sähköisen ajanottolaitteiston ohjausyksiköstä.
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Kehän rakentamisessa tarvitaan välineet mittausta (mittapyörä / rullamitta / ratamitta), kehän paikan merkitsemistä (esimerkiksi kehänauha, kiinteä/siirrettävä aita, köysi, maapuomi)
ja tarvittaessa kiinnittämistä varten (rautakanki, vasara/leka, nauloja tms.). Radan rakentamisen helpottamiseksi kehänauha on hyvä kiinnittää määrävälein (esim. 5 metrin jaotuksella).

Ratamestarin pakki
Radan rakentamisessa, korjaamisessa ja puhdistamisessa tarpeelliset työkalut säilyvät kätevimmin omassa ratamestaripakissa. Pakin sisältö on tarkistettava ja tarvittaessa täydennettävä aina ennen kilpailua. Pakista tulisi löytyä työkaluja esteiden korjaamista varten (vasara,
pihdit, ruuvimeisseli, ilmastointiteippi jne.), puhdistustarvikkeet radan likaantumisen varalta
(harava, lapio, harja, pesuainetta, talouspaperia jne.), mittausvälineet (mittapyörä, rullamitta,
metrimitta).

Ratasuunnitteluohjelmat
Ratapiirustukset ovat lähes aina ratasuunnitteluohjelmilla tehtyjä, käsin piirretyt ovat harvinaisia. Erilaisia ratapiirustusohjelmia on useita, mutta kaikissa esteiden mittasuhteet ovat
jossain määrin harhaanjohtavia. Ratapohjan koko ja jaotus voi muuttua, joten käytössä olevat
mitat pitää tarkistaa ennen radan rakentamista. On hyvä muistaa, että ratapiirros on aina
ohjeellinen ja lopputulos voi muuttua rakentamisen yhteydessä.

APTUS-TUOTTEET
LEMMIKKISI HYVINVOINTIIN
Tutkitusta ja laadukkaasta Aptus-tuoteperheestä löydät
lemmikkisi hyvinvointiin sopivat tuotteet.
Lue lisää lemmikkisi hyvinvoinnista www.aptuspet.com.
Aptus-tuotteet löydät apteekeista, eläinlääkäreiltä ja
hyvin varustelluista lemmikkieläinliikkeistä.
APTUS YLEISKUNTO:
Calphosum D, Multicat, Multidog,
Multidog Vita, Multipuppy, Puppyboosteri,
Glyco-Flex Mini, Glyco-Flex Maxi

APTUS RUOANSULATUS:
Attapectin, Nutrisal, Tehobakt Pet

APTUS IHO JA TURKKI:
Biorion, Eforion Forte,
Eforion öljy, Helläpesu

Orion Pharma Eläinlääkkeet, PL 425, 20101 Turku,
puh. 010 4261, faksi 010 426 7771
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APTUS SUUHYGIENIA:
Bucacat geeli, Bucadog geeli ja purupalat
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Harjoitus 1A
Kurssilaiset etsivät ryhmätyönä oheisesta ratapiirroksesta mahdolliset vaaranpaikat
ja sääntöjen vastaiset kohdat. Kuinka ratamestari voi parantaa radan turvallisuutta?

Clean Run Course Designer:

Harjoitus 1B
Oheisessa kuvassa rataa A on muokattu. Kuinka tehdyt muutokset parantavat
turvallisuutta?

Clean Run Course Designer:

Harjoittelu

Harjoittelu
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Ohessa sama, alun perin Clean Run Course Designerilla tehty, rata on piirretty eri
ratapiirrosohjelmilla. Kuinka eri ratapiirrosohjelmilla tehdyt ratapiirrokset eroavat
toisistaan?

Flexitrack:

Agility Blues:

Käsin piirretty:

Harjoittelu

Harjoitus 1C
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Harjoittelu

Harjoituksen 1A vastaukset
Vaaranpaikkoja ja sääntöjen vastaisia kohtia:
• Lähtö/maalitolpat ovat koiran mahdollisella etenemisreitillä, lähtöalue on liian lyhyt
• Pituudelle lähestyminen on vino (3>4)
• Keinun ohitus on vaarallinen (3>4>5)
• Renkaan lähestymiskulmat ovat sääntöjen vastaisia ja vaarallisia (5>6 ja 15>16)
• A:n nousukulma on vaarallinen, ohjaajalla ei ole tilaa ohjata (9>10)
• Pussin sisäänmeno on vino; ulostulo on kohti seinää/kehänauhaa
• Puomille nousu on vino
• Muurin suorituskulma on vaarallinen, sillä muurin tolppa voi kaatua koiran päälle
• Okserin lähestymiskulma on vino (19>20)

Harjoitus 2
• Käytännön harjoituksena kurssilaiset järjestävät epävirallisen kilpailun, jonka radat
rakennetaan yhdessä (Liite 1: Esimerkki epävirallisen harjoituskilpailun radoista).
Esimerkkiradan sijasta kurssin vetäjä voi suunnitella harjoituskilpailun radan itse.
• Radan rakentamisen yhteydessä keskustellaan radan turvallisuuteen ja käytännön
sujuvuuteen vaikuttavista seikoista.
• Kurssilaiset toimivat kilpailun toimihenkilötehtävissä.
• Toimihenkilötehtävistä ja ohjeistamisesta keskustellaan kilpailun päättymisen jälkeen.
• Käytännön harjoittelu voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan myös ilman kilpailua.
Tällöin kurssin vetäjä rakennuttaa esimerkiksi 5‒10 rataa, jolloin 5‒10 kokelasta voi
suorittaa käytännön harjoittelun.

METSÄSTYS KILPAILU JÄLJESTYS VARTIOINTI PAIMENNUS
Energialataus
KILPAILU
JÄLJESTYS VARTIOINTI PAIMENNUS METSÄSTYS
JÄLJESTYS
VARTIOINTI PAIMENNUS METSÄSTYS JÄLJESTYS
äärisuorituksiin
VARTIOINTI
PAIMENNUS
KILPAILUsen täytyy
VARTIOINTI
Tositilanteissa koiran
suorituskyky punnitaan.METSÄSTYS
Yltääkseen parhaaseen lopputulokseen
saada ruuastaan tarpeeksi korkealaatuisia ravintoaineita. Kovassa pitkäkestoisessa rasituksessa
PAIMENNUS
METSÄSTYS KILPAILU JÄLJESTYS PAIMENNUS
ainoa riittävän tehokas energialähde on rasva. Lisäksi tarvitaan laadukkaita ja hyvin sulavia
valkuaisaineita,KILPAILU
vitamiineja, kivennäisja hivenaineita sekä
antioksidantteja.
METSÄSTYS
JÄLJESTYS
VARTIOINTI
METSÄSTYS
ENERGY 4300 ja ENERGY 4800 -ruuat ovat koirille, joiden
KILPAILU
harrastuslaji tai työ vaativat erityistä fyysistä kestävyyttä

Kuva: Christophe Hermeline

– aina äärirajoille asti.
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• Fundamentals of Course Design for Dog Agility.
Stuart Mah, Clean Run Productions, Hadley Printing Company Inc. USA, 1997.
Suomenkielinen käännös:
Koirien agilityn ratasuunnittelun perusteet. Minna ja Tapani Turunen,
Hakunilan Seudun Koiraharrastajat, Kiinteistöalan Kustannus OY-Rep Ltd.
• Baseline Method of Course Building.
Dave Hanson, Clean Run, Clean Run Productions 2004.
http://smoothmovesagility.com/images/BaselineCourseBuilding.pdf
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