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SAGIn hallituksen kokoustiedote 05/2018 

 

Lisenssien määrä  

 

18.05.2018 

5047 kpl 

 

 

SAGIn taloustilanne 

 

Käytiin läpi SAGIn tämänhetkinen taloustilanne sekä ennuste loppuvuodelle sekä vuodelle 2019. 

 

Ylimääräisen vuosikokouksen koolle kutsuminen 

 

Talouden sopeuttamistoimet vaativat yleiskokouksen koolle kutsumisen.  Ylimääräinen liiton kokous 

järjestetään viikolla 27, maanantaina 2.7. Sporttitalolla Helsingissä. Kokouskutsu lähetettiin seuroille 

4.6. ja esityslista lähetetään 18.6.   

Kokouksen yhtenä asiakohtana on KITU-hankkeen päätöksentekoprosessi. 

 

Erityistilintarkastuksen tarjouspyyntöjen tilannekatsaus 

 

Tarjoukset saatu kahdelta tilintarkastusyhteisöltä. Lopullinen päätös tehdään ylimääräisessä 

vuosikokouksessa heinäkuussa. 

 

Maajoukkueen matka-avustukset 

 

PM-joukkue: matka-avustusta ei ole budjetoitu, koska kilpailut ovat kotimaassa. Maksetaan 

tarvittaessa majoitus niille kilpailijoille, jotka tulevat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.  

 

MM-joukkue: maksetaan 300 € matka-avustus/kilpailija. Matka-avustus maksetaan jälkikäteen 

kuitteja ja matkalaskua vastaan. Matka-avustus on mahdollista laskuttaa myös kilometrikorvauksina 

ja päivärahoina. Mikäli kisaaja pääsee useammalla koiralla, niin jokainen lisäkoira nostaa avustusta 

100 €. 

 

Kurssit ja pätevyydet 

 

Kurssien voimassaoloon ja korttien uusintaan on tulossa muutoksia, tästä tiedotetaan erikseen. 
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EOJ-joukkueen matka-avustus 

 

Matkatukea jaetaan yhteensä 4000€ 16 kilpailijalle seuraavasti: 1 koira 200€, 2 koiraa 300€, 3 koiraa 

400€. Loput budjetoidusta matkatuesta käytetään  joukkueen varusteisiin . 

 

JSP para-agilityn seniorikoirien estekorkeus 

 

JSP:n para-agilitykilpailuissa otetaan käyttöön PAWC-sääntöjen mukainen käytäntö, jossa yli 7v 

seniorikoirilla käytetään alemman kokoluokan estekorkeuksia. Koiran on oltava kisapäivänä 7v +1 

päivän ikäinen, eli jos koira on syntynyt esim. 01.06.2011, luetaan se JSP:n para-agillitykisoissa 7 v 

täyttäneeksi 02.06.2018 alkaen. 

 

PAWC 2018 

 

PAWC- kilpailut järjestetään Englannissa 23.-26.8.2018. Suomesta PAWCiin lähtee 2 osallistujaa.  

 

Games-SM 2019 

 

Vuoden 2019 Games-SM -kilpailut järjestetään 12.-14.7.2019. Järjestävä seura on Villähteen Agility 

Urheilijat. 

 

Estetarkastukset 

  

Koska estetarkastusohjetta ei hyväksytty kevätkokouksessa, hallitus valtuutti sääntötyöryhmän 

toimimaan väliaikaisesti (estetarkastusohjeen hyväksymiseen asti) esteiden sääntöjenmukaisuuden 

määrittäjänä niin pyydettäessä, oheisen kuvauksen mukaisesti: 

- Annetaan pyynnöstä lausuntoja yksittäisen esteen (materiaali, rakenne, valmistajan versio 

tai muu yksilöivä osio) sääntöjenmukaisuudesta. Mikäli lausunnossa ko. este todetaan 

sääntöjenmukaiseksi, tuomari voi poistaa esteen vain, jos se osoittautuu kunnoltaan 

epäsopivaksi. 

- Annetaan ennakkolausuntoja onko joku tekninen tai toiminnallinen ratkaisu 

sääntöjenmukainen. Lausunnossa voidaan määrittää, minkälaista sääntöjen soveltamista 

pidetään hyväksyttävänä. Ennakkolausuntonsa pohjaksi sääntötyöryhmä voi pyytää esteen 

tai järjestelmän sanallisia kuvauksia, valokuvia, videoita ja muiden maiden hyväksymistietoja 

arviointinsa pohjaksi. Suositeltavana pidetään myös katselmustilaisuutta, mikäli muulla 

tavoin ei katsota saatavan riittävää selvyyttä esteen tai järjestelmän turvallisuudesta ja 

toimivuudesta. 

Lausuntopyynnöt käsitellään luottamuksellisesti. Tässä vaiheessa lausunto on maksuton. 

Kilpailuissa tulee aina käyttää sääntöjen mukaisia esteitä. Järjestävä seura ja sen edustajat vastaavat 

siitä, että antavat kilpailussa tuomarin käytettäväksi vain turvallisia ja säännönmukaisia esteitä, 
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joiden kunto on asianmukainen. Estettä, joka on sääntöjen vastainen, ei tule käyttää kilpailuissa. 

Mikäli esteestä on annettu käytön hyväksyvä lausunto SAGI:n sääntötyöryhmän toimesta, sitä 

voidaan käyttää kilpailuissa radalla. 

 

 

Toimikuntien ja työryhmien ajankohtaisia asioita 

 

 

Kilpailutoimikunta 

 

Kesän arvokilpailuiden valmistelut edenneet hyvin. Maajoukkuekarsintojen alustavat aikataulut 

suunniteltu, julkaistaan lähiaikoina. 

 

Koulutustoimikunta 

 

KOVAKE- hanke etenee, lisää keskustelutilaisuuksia tulossa syksyllä. Kurssien, korttien ja 

pätevyyksien päivittämisestä julkaisteen tarkennettu ohjeistus. 

 

Viestintätoimikunta 

 

Kesän arvokilpailuiden viestintävastuut sovittu.  

Toimiston aukioloajat viestinnällisissä asioissa arkisin 9-15, jolloin vastataan Facebookin, 

sähköpostin ym kautta tulleisiin viesteihin.  

Kotisivujen sisältö päivitetty.  

 

Para-agilility –työryhmä 

 

Työryhmän vetäjäksi on nimetty Anne Juntunen.  

Syksylle suunnitteilla 2 erillistä parakoulutusta, näistä tiedotetaan, kunhan ne varmistuvat. 

 

Sääntötyöryhmä 

 

Muut kilpailumuodot- järjestämisohjeet julkaistu.   
 
 


