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Junioreiden, Senioreiden ja
Paragilityn Suomenmestaruus kilpailut
Junioreiden, Senioreiden ja Paragilityn Suomenmestaruus kilpailuiden tarkoituksena on
kannustaa kyseisiin luokkiin kuuluvia ohjaajia harrastamaan agilitya ja antaa heille mahdollisuus
tavata toisiaan sekä kilpailla muita omaan ryhmäänsä kuuluvia ohjaajia vastaan.

1. Kilpailun anominen
Agilityn Junioreiden, Senioreiden ja Paragilityn (jäljempänä JSP) SM‐kilpailut järjestetään Suomen
Agilityliiton (jäljempänä SAGI) toimeksiantamana kilpailunjärjestäjän päättämänä ajankohtana
(pois lukien maajoukkuekarsinnat sekä SAGIn vuosikokousten päivämäärät). JSP‐SM‐
kilpailuanomukset toimitetaan SAGIlle. Kennelliitto on siirtänyt SAGIlle oikeuden vuosittain
päättää JSP‐SM‐kilpailujen järjestäjästä. Agilityn JSP‐SM‐kilpailujen yhteydessä järjestettävistä
muista kilpailuista tulee olla maininta anomuksessa. JSP SM‐kilpailut voidaan järjestää virallisten
2‐luokan kilpailuiden ohessa. Paragilityn SM‐kilpailu voidaan painavasta syystä järjestää JS SM‐
kilpailusta erillään.
Anomus Agilityliitossa viimeistään
1.1. edellistä vuotta

2. Osallistumisoikeus
YLEISTÄ
Suomenmestaruuskilpailuihin osallistuvan ohjaajan on oltava Suomen kansalainen. Ohjaajalla on
oltava voimassa oleva kilpailulisenssi. JSP‐SM‐kilpailuissa osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat
tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin tai
tunnistusmerkintärekisteriin, sekä koiralla on agilitytuomarin vahvistama kilpailukirja. Kiimaisen
nartun kilpaileminen hyväksytään edellyttäen, että ohjaaja pitää sen erillään muista koirakoista.
Kiimainen narttu kilpailee omalla paikallaan. Eri tasoluokissa kilpailevilla koirakoilla on JSP‐SM‐
kilpailuihin yhtäläinen osallistumisoikeus.
JSP SM‐kilpailuun saavat osallistua ohjaajat, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:
• ohjaaja täyttää kalenterivuonna 8‐13 vuotta (J)
• ohjaaja täyttää kalenterivuonna 14‐18 vuotta (J)
• ohjaaja täyttää kalenterivuonna 50 tai enemmän (S)
• ohjaaja täyttää jonkin PAWC:n liitteessä 1 luokitelluista kategorioista (7 luokkaa, liite 1) (P).
Mikäli kilpailijalla on voimassaoleva SAGIn myöntämä erityislupa tai PAWC organisaation
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tarkastama, voi kilpailija ilmoittautua erityisluvan osoittamaan kategoriaan. Mikäli tiettyyn
kategoriaan kuuluminen on epäselvää, tulee kilpailija toimittaa lääkärinlausunto tilastaan
koskien tiettyyn kategoriaan kuulumista SAGIn antamien ohjeiden mukaan. Tarvittaessa SAGI voi
pyytää lääkäriasiantuntijalta arvion koskien kilpailijan kategoriaa.
JSP SM‐kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:
• hallitseva JSP‐SM‐kilpailujen suomenmestari omassa luokassaan,
• hallitseva JSP‐ kilpailujen piirinmestari nollatuloksella (0,00) tai
• koirakko täyttää kyseiselle kilpailulle asetetut valintakriteerit. SAGI vahvistaa JSP SM‐kilpailun
valintakriteerit aina vuodeksi kerrallaan.

3. Ilmoittautuminen
Agilityn JSP SM‐kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti
viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään mennessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on kolme (3)
viikkoa kilpailuja aikaisemmin olevan viikonlopun jälkeinen maanantai. Vain maksetut
ilmoittautumiset hyväksytään.

4. Kilpailun järjestäminen
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä, hankkii kilpailupaikan (joka soveltuu
pohjaltaan myös paragilityyn) ja toimihenkilöt sekä ottaa vastaan ilmoittautumiset jne. Kilpailun
ajanotto tulee järjestää sähköisesti. Kilpailunjärjestäjä huolehtii kaikista kilpailuun ja sen
järjestämiseen liittyvistä kustannuksista. SAGI lahjoittaa mitalit suomenmestareille ja
kilpailunjärjestäjä hankkii muut palkinnot. Kilpailuun voidaan lahjoittaa kiertopalkintoja, jolloin
lahjoittaja esittää kiertopalkinnon luovutusperusteet, jotka SAGI hyväksyy. Kilpailunjärjestäjän
tulee ottaa huomioon, että kisajärjestelyt, esteet ja alusta soveltuvat SM‐kilpailuiden
järjestämiseen. Järjestäjän tulee ottaa huomioon, että JSP suomenmestaruuden ratkaisevan
finaaliradan aikana ei ole käynnissä muita kilpailuja. Seremonioissa sekä tiedotuksessa on käytävä
ilmi kilpailun luonne

5. Kilpailun erityispiirteet
5.1 JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN SM
Agilityn junioreiden ja senioreiden SM‐kilpailu järjestetään vuosittain mini‐, medi‐ ja
maksiluokissa. SM‐kilpailun osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu tiettyyn tasoluokkaan. SM‐
kilpailu koostuu kahdesta 2 luokan tasoisesta radasta, joiden yhteistulos ratkaisee sijoitukset.
Ensimmäinen radoista on hyppyrata ja toinen agilityrata. Junioreiden ja senioreiden kilpailussa
noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä. Mikäli koirakko hylkääntyy ensimmäisellä radalla,
koirakko voi kuitenkin suorittaa myös toisen radan. Hylkäyksestä koirakko saa 250 virhepistettä.
Mikäli useampi koirakko päätyy tuloksissa samaan virhepistemäärään ja samaan suoritusaikaan,
suomenmestaruus selvitetään uusintaradalla. Muiden sijoitusten ollessa kyseessä
agilitytuomarin päätöksellä voidaan suorittaa uusinta tai sijoitus jaetaan. Uusintasuoritukset
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eivät vaikuta koirakon saavuttamaan tulokseen, uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitukset.
Kaikkien junioreiden ja senioreiden SM‐kilpailuun osallistuneiden kilpailukirjaan merkitään
suomenmestaruusratojen yhteistulos ja sijoitus. Mikäli koirakolla on allaan kaksi hylättyä
suoritusta, merkintään kilpailukirjaan ”HYL”. Suomenmestaruusratojen yhteistulosta ei lasketa
SM‐kilpailun valintakriteereihin, eikä sen perusteella jaeta sertifikaattia.
5.3 PARAGILITY SM
Paragilityn SM‐kilpailu järjestetään vuosittain mini‐, medi‐ ja maksiluokissa. Tarvittaessa
paragilityn SM‐kilpailu voidaan käydä erillisellä radalla junioreiden ja senioreiden radasta. SM‐
kilpailun osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu tiettyyn tasoluokkaan. SM‐kilpailu koostuu
kahdesta 2 luokan tasoisesta radasta, joiden yhteistulos ratkaisee sijoitukset. Ensimmäinen
radoista on hyppyrata ja toinen agilityrata. Paragilityn kilpailussa noudatetaan kaikilta osin
agilitysäännöstöä, ottaen kuitenkin huomioon PAWC säännöstö (koirakkoa ei hylätä vaan
koirakko
saa
hylkäävästä
virheestä
250
virhepistettä,
kts.
http://para‐
agility.nl/RULES%20PAWC.NED.htm). Mikäli useampi koirakko päätyy tuloksissa samaan
virhepistemäärään ja samaan suoritusaikaan, suomenmestaruus selvitetään uusintaradalla.
Muiden sijoitusten ollessa kyseessä agilitytuomarin päätöksellä voidaan suorittaa uusinta tai
sijoitus jaetaan. Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon saavuttamaan tulokseen,
uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitukset. Kaikkien Paragilityn SM‐kilpailuun
osallistuneiden kilpailukirjaan merkitään suomenmestaruusratojen yhteistulos ja sijoitus.
Suomenmestaruusratojen yhteistulosta ei lasketa SM‐kilpailun valintakriteereihin, eikä sen
perusteella jaeta sertifikaattia.

6. Tuomarit
SAGI valitsee kilpailun varsinaiset ja avustavat agilitytuomarit. Kilpailuissa radalla voidaan käyttää
varsinaisen agilitytuomarin lisäksi avustavaa agilitytuomaria. Varsinainen agilitytuomari
määrittelee, miten hän ja avustava agilitytuomari jakavat tehtävät radalla. Varsinainen
agilitytuomari suunnittelee kilpailuihin radat ottaen huomioon myös paragility ohjaajien
liikkumisen radalla ohjaajan vammojen tason huomioon ottaen. Tuomari määrittää radan
pituuden ja ihanneajan junioreiden ja senioreiden kilpailuun sekä paragility kilpailuun käyttäen
PAWCin kategorioille suosittelemia ihanneaikoja.

7. Tiedottaminen
Kilpailusta tulee tiedottaa Koiramme‐lehdessä sekä SAGIn ja Kennelliiton Internet‐sivuilla. Lisäksi
kilpailusta voidaan tiedottaa SM‐kilpailuiden ja kilpailunjärjestäjän Internet‐sivuilla sekä muissa
kilpailunjärjestäjän valitsemissa tiedotusvälineissä. Kilpailun tulokset tulee toimittaa SAGIn
määrittelemässä muodossa SAGIn ja Kennelliiton toimistolle viimeistään viikko kilpailujen
jälkeen. JSP SM‐kilpailuiden kulusta sekä tapahtumista tulee kirjoittaa SAGIn kotisivuille,
Koiramme‐lehteen, ASB‐ sekä AGI.fi‐lehteen. SAGI voi sopia kilpailunjärjestäjän kanssa jutun
kirjoitusvastuusta.

8. Kansallisten agilitykilpailuiden järjestämisohjeen noudattaminen
Muilta osin noudatetaan kansallisten agilitykilpailujen järjestämisohjetta.
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9. Muutokset agilityn JSP suomenmestaruuskilpailujen järjestämisohjeeseen
Muutokset ohjeeseen vahvistaa SAGIn hallitus kilpailutoimikunnan esityksestä.
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