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SAGIn kevätkokouksen päätökset 21.4.2018
Sääntömääräiset kokousasiat
• Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös, mutta hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta.
• Tilikauden alijäämä -46.262,67 € kirjataan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
• Valittiin Jukka Prepula toiseksi tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi Susanna Ahola
vuosiksi 2017-2018.
Muut kokouksen päätettäväksi esitetyt asiat
Hallitus viimeistelee ja vahvistaa SM-kilpailuformaatin vuodesta 2019 alkaen seuraavin kriteerein:
• Osallistumiskriteerit yksilökilpailuun määräytyy jatkossakin nykymallin pohjalta.
Karsintakilpailuna toimii hyppyrata ja finaalina agilityrata aivan kuten nykyäänkin.
• Joukkuekilpailun pohjaksi valittiin MM-kilpailumalli, joka sisältää karsintaradan ja
finaaliradan. Hyppyrata karsii finaaliin X määrän parhaita joukkueita. Finaali kilpaillaan
agilityradalla. Yhdistyksellä voi olla joka kokoluokassa oma joukkue, jonka koko on joko 3 tai
4 koirakkoa.
• Edustusoikeuden joukkuekilpailussa voi siirtää jatkossa siirtää oman lisenssiseuran lisäksi
rotuyhdistykseen. Seurat, jotka eivät saa omaa joukkuetta joukkuekilpailuun, voivat myös
muodostaa yhdistelmäjoukkueen seurojen lisenssillä kilpailevista koirakoista.
Lähetekeskustelu vuoden 2019 mittaustilaisuuksien järjestämisestä:
• Päätettiin valmistella syyskokoukselle seurojen ja SAGIn yhteistyömalli mittaustilaisuuksien
järjestämiseksi. Tavoitteena on, että yhdistykset voisivat halutessan järjestää
mittaustilaisuuksia SAGIn lisäksi tietyin pelisäännöin.
Estetarkastusohje:
• Ei hyväksytty estetarkastusohjetta
• Päätettiin keskustelun perusteella, että SAGI aloittaa testaamaan estetarkastusohjeesitykseen perustuvaa estetarkastusmallia, jota voidaan hyödyntää turvallisuuden
parantamisessa ja sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa.
Muut kilpailumuodot:
• Hyväksyttiin esityksen mukaan muut kilpailumuodot ja valtuutettiin hallitus työstämään
säännöt ja järjestämisohje loppuun.
Jäsenyhdistysten kokoukselle tuomat esitykset:
• Ei hyväksytty Tampereen Seudun Koirakerho ry:n esitystä “Kaikille kisaaville koirille tulee
hankkia mittaustodistus 31.12.2018 mennessä”. Pysytään aiemmassa aikarajassa
30.06.2019.
• Hyväksyttiin Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitys HalliSM-kilpailujen sääntöjen
muuttamisesta siten, että kilpailut käydään viidessä kokoluokassa vuodesta 2019 alkaen.
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Ei hyväksytty Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitystä: “SM-kilpailujen sääntöjen
muuttamisesta siten, että joukkuekilpailu käydään viidessä kokoluokassa vuodesta 2018
alkaen”. Vuoden 2018 SM-joukkuekilpailut järjestetään kolmessa kokoluokassa.
Ei hyväksytty Joensuun Agilityurheilijat ry:n esitystä, että jatkossa arvokisoista voi saada
tuplanollan, mikäli radat kisataan samana päivänä ja peräkkäin.
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