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 D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje 

 1 KILPAILUKELPOISUUS 
 Kilpailukelpoisuudella  tarkoitetaan  sitä,  e�ä  ohjaaja  ja  koira  täy�ää  kilpailuihin  osallistumiselle 
 asetetut  edellytykset.  Ohjaaja  vastaa  omasta  ja  koiransa  kilpailukelpoisuudesta.  Alle  18-  vuo�aan 
 henkilön osalta ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ohjaajan huoltaja. 

 Kilpailunjärjestäjä vastaa ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta. 

 Säännön  “B.0  Yleinen  laji-  ja  kilpailuohje”  mukaan  suomalaisella  ohjaajalla  tulee  olla  voimassa  oleva 
 kansallinen  kilpailulisenssi  ja  ohjaajan  on  oltava  SAGIn  jäsenseuran  jäsen  ja  kilpailunjärjestäjä  vastaa 
 näiden tarkastuksesta. 

 Mikäli  ohjaaja  tai  koira  ei  täytä  kaikkia  kelpoisuusedellytyksiä,  koirakko  suljetaan  pois  kilpailusta  ja 
 koirakon  kyseisessä  kilpailussa  saavu�amat  tulokset  mitätöidään  jälkikäteen.  Mikäli  koirakko  ei  ole 
 todistetus�  täy�änyt  kilpailuun  osallistumiselle  asete�uja  edellytyksiä  aikaisemmissa  kilpailuissa, 
 kyseisten  kilpailujen  tulokset  mitätöidään  jälkikäteen.  Kaikkien  kilpailukelpoisuuden  puu�eellisuuden 
 vuoksi kilpailusta sulje�ujen koirakoiden �edot tulee kirjata tuomarirapor�in. 

 Ohjeessa  “D.8  erityisten  kilpailujen  järjestämisohje”  lueteltujen  arvokilpailuiden  tuloskriteerien  tulee 
 täy�yä  viimeistään  ilmoi�autumishetkellä  (viimeinen  ilmoi�autumispäivä)  ja  koiran  ja  ohjaajan 
 kilpailukelpoisuuden  kilpailupäivinä.  Arvokilpailuihin  ja  niihin  tähtäävissä  karsintakilpailuissa  tulee 
 koirien osallistumisehdot täy�yä jo ilmoi�autumishetkellä (viimeinen ilmoi�autumispäivä). 

 2 OHJAAJAN KILPAILUKELPOISUUS 

 2.1 Kilpailuoikeus 
 Suomessa asuvan ohjaajan kilpailuoikeus 
 Suomen  Agilityliiton  (SAGI)  myöntämiin  virallisiin  kilpailuihin  osallistuvan  ohjaajan  on  oltava 
 kansainvälisen  koirajärjestön  Fédéra�on  Cynologique  Interna�onalen  (FCI)  tunnustaman  kansallisen 
 kenneljärjestön  jäsenseuran  jäsen  ja  hänellä  on  oltava  ko�maassaan  kilpailuoikeus. 
 Kilpailunjärjestäjän  velvollisuutena  on  valvoa,  e�ä  ohjaajan  kilpailuoikeus  on  voimassa.  Ilman 
 kilpailuoikeu�a kilpailleen tulos mitätöidään. 

 Suomalaisen  ohjaajan  kilpailuoikeus  osoitetaan  kilpailupäivänä  voimassaolevalla  SAGI:n 
 kilpailulisenssillä  (A-  tai  B-lisenssi)  ,  joka  lii�yy  SAGI:n  jäsenseuran  jäsenyyteen.  Lisens  sikor�  tai  kui� 
 maksetusta  lisenssistä  on  esite�ävä  pyyde�äessä  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä. 
 Henkilöllisyys  voidaan  tarvi�aessa  pyytää  todistamaan  henkilötodistuksella.  Harrastaja  lisenssiin  ei 
 sisälly  kilpailuoikeu�a,  mu�a  se  on  lisämaksulla  päivite�ävissä  kilpailuoikeuden  sisältäväksi 
 kilpailu  lisenssiksi. 
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 Kilpailulisenssin  voimassaolo  voidaan  peruu�aa,  jos  kilpailija  SAGIn  ja  Kennelliiton  kurinpitotoimien 
 seurauksena  mene�ää  kilpailuoikeutensa.  Tällöin  vakuutus  säilyy  voimassa  kuten  vakuutusehdoissa 
 on  kirja  �u  harjoitus�lanteita  koskien.  Kilpailuoikeuden  menetys  koskee  kaikkia  kansallisia  tai  FCI:n 
 alaisia  kansainvälisiä  virallisia  kilpailuita,  jollei  kurinpitopäätöksessä  ole  erikseen  maini�u 
 mahdollisista lievennyksistä. 

 Mikäli  ulkomaalaisella  ohjaajalla  on  vakituinen  asuinpaikka  Suomessa  yli  kuuden  (6)  kuukauden  ajan, 
 ohjaajan tulee aina lunastaa SAGIn kilpailulisenssi. 

 Yksilö-  ja  joukkue-SM-kilpailuihin  ja  maajoukkueiden  karsintakilpailuun  osallistumisen  edellytyksenä 
 on,  e�ä  ohjaajalla  on  voimassa  oleva  kilpailulisenssi  (A-  tai  B-lisenssi)  ja  e�ä  koirakko  täy�ää 
 kyseiselle  arvokilpailulle  asetetut  osallistumiskriteerit.  Lisäksi  SM-kilpailuun  tai  maajoukkueiden 
 karsintakilpailuun osallistuvan ohjaajan on oltava Suomen kansalainen. 

 Ulkomailla asuvan  Ulkomaalaisen  ohjaajan kilpailuoikeus 
 Ulkomaalaisella  tai  ulkomailla  asuvalla  kilpailevalla  suomalaisella  ohjaajalla  on  oikeus  osallistua 
 virallisiin  kilpailuih  in  Suomessa,  mikäli  hän  osoi�aa  ulkomaisen  asuinmaansa  kilpailuoikeutensa. 
 Ohjaajan  tulee  tällöin  olla  edustamansa  maan  kansallisen  kenneljärjestön  jäsenseuran  jäsen  sekä 
 täy�ää  muut  mahdolliset  kyseisen  maan  kansallisen  kilpailuoikeuden  myöntämisen  edellytykset. 
 Kilpailuoikeus voidaan tällöin todentaa kansallisen kenneljärjestön kilpailukirjalla tai lisenssillä. 

 Muut kuin SAGI:n  myöntämällä  lisenssillä kilpailevat  vastaavat haluamastaan vakuutusturvastaan itse. 

 Ulkomainen  ohjaaja,  jolle  on  määrä�y  kilpailukielto  joko  omassa  ko�maassaan  tai  FCI:n  toimesta,  ei 
 saa osallistua kilpailuun  myöskään  Suomessa. 

 ●  Ulkomaisten ohjaajien kilpailukelpoisuus on aina tarkiste�ava kaikilta osin. 
 ●  Kilpailuoikeus  osoitetaan  esi�ämällä  toisessa  maassa  myönne�y  lisenssi,  kilpailukirja  jossa 

 Suo  men  kilpailuihin  ilmoi�autunut  ohjaaja  on  merki�y  koiran  ohjaajaksi  tai  muu  todistus 
 ohjaajan  kilpa  iluoikeudesta.  Lisäksi  ohjaajalla  tulee  olla  todistus  siitä,  e�ä  hän  on  kansallisen 
 kenneljärjestön jäsenseuran jäsen. 

 ●  Ulkomaalaisen  tai  ulkomailla  asuvan  suomalaisen  ohjaajan  on  aina  todiste�ava 
 henkilöllisyytensä, jollei hänellä ole Suomen Agilityliiton kilpailulisenssiä. 

 Kilpailulisenssin tarkastaminen 

 ●  Lisenssinumeron  (Spor�-ID)  ja  lisenssityypin  (A-  tai  B-lisenssi)  tulee  olla  merki�ynä 
 ilmoi�autumislomakkeeseen.  C-lisenssiin  eli  harrastajalisenssiin  ei  sisälly  kilpailuoikeu�a, 
 mu�a se on lisämaksulla päivite�ävissä kilpailuoikeuden sisältäväksi lisenssiksi. 

 ●  Lisenssikor�  tai  kui�  maksetusta  lisenssistä  on  esite�ävä  pyyde�äessä  kilpailupaikalla 
 ilmoi�autumisen  yhteydessä.  Henkilöllisyys  voidaan  tarvi�aessa  pyytää  todistamaan 
 henkilötodistuksella. 
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 Ulkomaalaisen kilpailijan kilpailulisenssin tarkastaminen 

 2.2 Edustusoikeus 
 Ohjaaja  edustaa  yksilökilpailussa  kilpailulisenssinsä  mukaista  SAGI:n  jäsenseuraa  aina  sitä  seuraa, 
 jonka edustajana hänellä on voimassa oleva lisenssi  . 

 Joukkueluokassa  ohjaaja  edustaa  ensisijaises�  sitä  seuraa,  jonka  jäsenenä  hän  on  hakenut  lisenssin. 
 Ohjaaja  voi  halutessaan  edustaa  joukkuekilpailussa  jotakin  toista  SAGIn  jäsenseuraa,  jonka  jäsen  hän 
 on,  kyseistä  joukkuekilpailua  koskevien  määräysten  mukaises�.  Hänen  tulee  kuitenkin  saada  siihen 
 lisenssiseuransa  kirjallinen  lupa.  Ohjaajan  tulee  hakea  edustuslupaa  rii�ävän  ajoissa  ja  seuran  tulee 
 tehdä  edustuslupaa  koskeva  päätös  rii�ävän  ajoissa  ennen  ilmoi�autumisajan  pää�ymistä,  jo�a 
 ohjaajalla on mahdollisuus käy�ää saamaansa lupaa. 

 Ohjaajalla  on  joukkuekilpailua  koskevien  kilpailunjärjestäjän  ilmoi�amien  erityispiirteiden  mukaises� 
 mahdollisuus  edustaa  muuta  kuin  kilpailulisenssin  mukaista  SAGI:n  jäsenseuraa.  Lisenssiseuran 
 kirjallinen  edustusoikeuden  siirtolupa  toimitetaan  kilpailunjärjestäjän  ilmoi�amalla  tavalla 
 kilpailunjärjestäjälle. Ohjaajan tulee olla edustusoikeuden siirtoluvan mukaisen seuran jäsen. 

 2.3 Ohjaajan ikä (ikäkausikilpailut) 

 Ikäkausikilpailujen  (lasten,  nuorten  ja  senioreiden  ikäryhmät)  kilpailukelpoisuus  osallistumisoikeus 
 alkaa  sen  vuoden  alusta,  jonka  aikana  ohjaaja  täy�ää  alaikärajan  ja  loppuu  sen  vuoden  lopussa,  jonka 
 aikana ohjaaja täy�ää yläikärajan. 

 Ohjaajan iän tarkastaminen 

 ●  Ohjaajan  syntymäaika  on  merki�ävä  ilmoi�autumislomakkeeseen,  kun  kyseessä  on 
 ikäkausikilpailu. 

 ●  Kilpailujärjestäjä  tarkastaa  ohjaajan  iän  ennakkoilmoi�autumisen  yhteydessä 
 ilmoi�autumislomakkeesta. 

 ●  Ohjaajan  ikä  voidaan  tarvi�aessa  pyytää  todistamaan  henkilöllisyystodistuksella 
 kilpailupaikalla ilmoi�autumisen yhteydessä. 

 ●  Alaikäisen ohjaajan kilpailukelpoisuudesta vastaa tämän huoltaja 

 2.4 Ihmisten an�dopingsäännöstö 

 Lunastaessaan  kilpailulisenssin  ohjaaja  sitoutuu  siihen,  e�ei  osallistu  kilpailuun  kielletyn  aineen 
 vaikutuksen  alaisena.  Samalla  ohjaaja  sitoutuu  nouda�amaan  kulloinkin  voimassa  olevaa  Suomen 
 urheilun  ee�sen  keskuksen  SUEK  ry:n  Suomen  An�dopingtoimikunta  ry:n  (ADT)  vahvistamaa 
 an�dopingsäännöstöä. Ohjaaja on velvollinen tutustumaan an�dopingsäännöstöön. 
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 Tiedot  kielletyistä  doping-aineista  ja  -menetelmistä  löytyvät  SUEKin  ylläpitämästä  sivustosta  “Kielletyt 
 Aineet  ja  Menetelmät  Urheilussa  (KAMU).  “,  osoi�eesta  www.suek.fi.  ADT:n  vuosi�aisesta  julkaisusta 
 ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”. Tietoja löytyy myös osoi�eesta www.an�doping.fi. 

 Ihmisten an�dopingsäännöstön nouda�amisen tarkastaminen 

 Ohjaaja  voidaan  kutsua  tes�in  milloin  tahansa  ja  missä  tahansa,  ko�maassa  tai  ulkomailla.  Kutsu 
 esitetään  ohjaajalle  henkilökohtaises�.  Dopingtestejä  on  kahdenlaisia:  kilpailutestejä  ja  kilpailujen 
 ulkopuolisia testejä. 

 Dopingtesteistä vastaa SUEK dopingvalvontaa koskevan ohjeistuksen mukaises�. 
 ●  Ohjaaja voidaan määrätä dopingtes�in milloin tahansa kilpailu- tai harjoi�elukaudella. 
 ●  Valinnat  testeihin  tehdään  ADT:n  toimesta.  ADT  tekee  lajikohtaista  ennakkoarvioin�a  ja  pyrkii 

 kohdistamaan tes�nsä oman tarve- ja riskiarvioin�nsa perusteella. 
 ●  Tes�en  käytännön  suori�amisesta  vastaa  useimmiten  ADT:n  valtuu�ama  tes�ryhmä. 

 Dopingnäy�eet analysoidaan WADA:n valtuu�amissa ja valvomissa laboratorioissa. 

 3 KOIRAN KILPAILUKELPOISUUS 

 3.1 Koiran kilpailukirja 

 Koiralla tulee olla agilitytuomarin vahvistama ohjeen “D.11 Kilpailukirja” mukainen kilpailukirja. 

 3.1.1 Koiran kokoluokka 

 Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  tarkistamaan  kilpailupaikalla,  e�ä  koiralle  on  määrite�y  kokoluokka. 
 Koiran  kokoluokka  määritetään  ohjeen  “D.10  Kokoluokan  määri�ämisen  toimintaohje”  mukaises�. 
 Arvokilpailuihin  lii�yvä  kokoluokkiin  lii�yvä  ohjeistus  on  esite�y  ohjeessa  “D.8  Erityisten  kilpailuiden 
 järjestämisohje”.  Koiran  kokoluokka  tarkistetaan  kansallisissa  agilitykilpailuissa  pistokokein  ja 
 arvokisoissa  ohjeen  “D.8  Erityisten  kilpailuiden  järjestämisohje”  määräämällä  tavalla.  Koiran 
 kokoluokka  määräytyy  sen  säkäkorkeuden  mukaan.  Kansainvälisissä  agilitykilpailuissa  ja 
 maajoukkueiden  karsintakilpailuissa  ja  EO-karsintakilpailussa  noudatetaan  FCI:n  kokoluokkia. 
 Kokoluokat rajoineen on esite�y säännössä A_Kilpailusääntö, kohta 7 (Kokoluokat). 

 Ilmoi�autuessaan  ohjaajan  on  merki�ävä,  missä  kokoluokassa  koira  kilpailee  kilpailutapahtumassa. 
 Mikäli  koiran  ko  koluokka  muu�uu  ilmoi�autumisen  jälkeen  joko  kisapaikalla  suorite�avan 
 ensimmäisen  mi�auksen  tai  kokoluokan  vahvistamisen  johdosta  ,  koiralla  on  oikeus  ja  velvollisuus 
 kilpailla  uu�a  mi�austulosta  vastaavassa  kokoluokassa.  Ilmoi�aessaan  koiran  kokoluokan 
 muutoksesta  mi�aus�laisuudessa  suoritetun  mi�auksen  johdosta,  koiran  ohjaajan  tulee  esi�ää 
 järjestäjälle  todistus  mi�austuloksesta.  Muuten  koiran  kokoluokkaa  ei  voida  vaihtaa  ilmoitetusta. 
 Koiran  kokoluokka  määritetään  ohjeen  “D.10  Kokoluokan  määri�ämisen  toimintaohje”  mukaises�. 
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 Koiran  kokoluokka  tarkistetaan  kansallisissa  agilitykilpailuissa  pistokokein  ja  arvokisoissa  ohjeen  “D.8 
 Erityisten kilpailuiden järjestämisohje” määräämällä tavalla. 

 Tapahtuman  sisältäessä  sekä  KV-kilpailun  e�ä  kansallisia  kilpailuja  voi  koira  osallistua  KV-kilpailuun 
 kansallista kokoluokkaansa vastaavassa FCI-kokoluokassa. 
 KV-kilpailuissa  koira  kilpailee  FCI-kokoluokassa.  Saman  tapahtuman  kansallisissa  kilpailuissa  koirakko 
 kilpailee kansallisten sääntöjen oike�amassa kokoluokassa, joka voi poiketa FCI-kokoluokasta. 

 Ulkomainen  koira  kilpailee  ko�maansa  mi�austuloksen  mukaisessa  kokoluokassa.  Ulkomainen  koira 
 voi  osallistua  kansallisiin  kokoluokkiin  (  XS  tai  SL-  säkäkorkeus  on  vähintään  48  cm  mu�a  alle  50  cm  ), 
 jos  koiralla  on  mi�austulos,  joka  osoi�aa  koiran  saavan  kokonsa  puolest  a  kilpailla  kansallisessa 
 luokassa ohjeen “D.10 Kokoluokan määri�ämisen toimintaohje” mukaises�. 

 3.1.2 Koiran tasoluokka 

 Koiran  tasoluokka  on  merki�ävä  ilmoi�autumislomakkeeseen.  Mikäli  koira  saavu�aa  ylemmän 
 tasoluokan  kilpailuoikeuden  tasoluokka  muu�uu  ilmoi�autumisajan  pää�ymisen  jälkeen  ja  aikoo 
 kilpailla ylemmässä tasoluokassa  , luokanvaihdosta  on ilmoite�ava kilpailunjärjestäjälle. 

 Kilpailunjärjestäjän  on  tarkiste�ava,  e�ä  koiralla  on  oikeus  kilpailla  siinä  tasoluokassa,  mihin  se  on 
 ilmoite�u. Tasoluokka tarkastetaan viimeistään kilpailupaikalla ilmoi�autumisen yhteydessä. 

 Kansainväliseen  kilpailuun  osallistuvien  koirien  tulee  kilpailla  lajimuodossa  agility  oman  maansa 
 ylimmässä kilpailuluokassa. 

 Ulkomainen  koirakko  kilpailee  lajimuotokohtaises�  siinä  tasoluokassa,  joka  vastaa  koiran  ko�maan 
 tasoluokkaa  ja  siirtyy  oman  maan  siirtymissääntöjen  mukaan  seuraavaan  tasoluokkaan.  Mikäli  koiran 
 ko�maassa  agility-  ja  hyppyratoja  ei  käsitellä  omina  lajimuotoinaan,  koirakko  kilpailee  molemmissa 
 lajimuodoissa  ko�maansa  agilityn  tasoluokkaa  vastaavassa  luokassa.  Suomessa  useas�  kilpailevalla 
 ulkomaisella  koiralla  voi  olla  oman  ko�maansa  virallisen  kilpailukirjan  ohella  myös  suomalainen 
 kilpailukirja (ns. varjokilpailukirja), johon Suomessa saavutetut tulokset merkitään. 

 3.2 Koiran rekisteröin� 

 3.2.1 Kansalliset kilpailut 

 Kansalliseen  kilpailuun  osallistuvan  koiran  tulee  olla  rekisteröity  Kennelliiton  rotukoirarekisteriin  (FI, 
 FIN,  ER,  EJ)  tai  muuhun  FCI:n  tunnustamaan  rotukoira-,  liitännäis-  (Appendix)  rekisteriin  tai  x-rotuisten 
 tunnistusmerkintärekisteriin  (FIX).  Tarkemmat  �edot  löytyvät  Suomen  Kennelliiton  vuosi�ain 
 vahviste�avasta koirarekisteriohjeesta. 
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 Kansalliseen kilpailuun osallistuvan  koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin, 
 tunnistusmerkintärekisteriin  (FIX)  tai  muuhun  FCI:n  tunnustamaan  rotukoira-,  liitännäis-  (Appendix) 
 tai tunnistusmerkintärekisteriin. 

 Kansalliseen  agilitykilpailuun  osallistuvien  ulkomaisten  koirien  on  oltava  merki�y 
 tunnistusmerkintärekisteriin ja FCI:n tunnustamaan koira- tai liitännäisrekisteriin (Appendix). 

 Koiran  rekisteritunnuksen  tulee  olla  merki�ynä  ilmoi�autumislomakkeeseen  (esimerkiksi 
 FI12345/09).  Kilpailujärjestäjä  tarkastaa  tarvi�aessa  koiran  rekisterinumeron  rekisteritodistuksesta 
 (tai  sen  kopiosta)  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä.  Tiedon  voi  myös  osoi�aa  Kennelliiton 
 jalostus�etokannasta tai muusta vastaavasta luote�avasta lähteestä. 

 Ulkomaisten koirien kilpailukelpoisuus on aina tarkiste�ava kaikilta osin. 

 3.2.2 Kansainväliset kilpailut 

 FCI:n  myöntämiin  kansainvälisiin  agility  kilpailuihin  osallistuvien  koirien  on  oltava  rekisteröityjä  FCI:n 
 tunnustamaan rotukoira- tai liitännäisrekisteriin (Appendix). 

 Koiran rekisteritunnus tulee olla ilmoite�u ja se tarkastetaan kohdan 3.2.1 mukaisella tavalla. 

 3.2.3 Kansalliset arvokilpailut 

 SM-kilpailuun  osallistumisen  edellytyksenä  on,  e�ä  koira  on  rekisteröity  Suomen  Kennelliiton 
 rotukoirarekisteriin. 

 Maajoukkueiden  karsintakilpailuun  osallistumisen  edellytyksenä  on,  e�ä  koira  on  rekisteröity  Suomen 
 Kennelliiton rotukoirarekisteriin vähintään 12 kuukau�a ennen MM-kilpailua. 

 Koiran rekisteritunnus tulee olla ilmoite�u ja se tarkastetaan kohdan 3.2.1 mukaisella tavalla. 

 Rekisteröinnin tarkastaminen 

 ●  Koiran  rekisteritunnuksen  tulee  olla  merki�ynä  ilmoi�autumislomakkeeseen  (esimerkiksi 
 FI12345/09). 

 ●  Kilpailujärjestäjä  tarkastaa  ennakkoilmoi�autumisen  yhteydessä,  e�ä  osallistuville  koirille  on 
 ilmoite�u rekisterinumero. 

 ●  Kilpailujärjestäjä  tarkastaa  tarvi�aessa  koiran  rekisterinumeron  rekisteritodistuksesta  (tai  sen 
 kopiosta) kilpailupaikalla ilmoi�autumisen yhteydessä. 
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 3.3 Koiran ikä 

 Koiran  on  oltava  vähintään  18  kuukauden  ja  yhden  päivän  ikäinen  osallistuessaan  viralliseen 
 agilit  ykilpailuun (e  simerkki, 1.9.2018 syntynyt koira  on kisaikäinen 2.3.2020)  . 

 Koiran  syntymäajan  tulee  olla  merki�ynä  ilmoi�autumislomakkeeseen.  Kilpailujärjestäjä  tarkastaa 
 tarvi�aessa  koiran  iän  rekisteritodistuksesta  (tai  sen  kopiosta)  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen 
 yhteydessä.  Tiedon  voi  myös  osoi�aa  Kennelliiton  jalostus�etokannasta  tai  muusta  vastaavasta 
 luote�avasta  lähteestä.  Agilitytuomari  tarkastaa  kilpailukirjan  varmi  stamisen  yhteydessä  koiran 
 rekisteritodistuksesta, e�ä ikävaa�mus täy�yy. 

 Koiran iän tarkastaminen 

 ●  Koiran syntymäajan tulee olla merki�ynä ilmoi�autumislomakkeeseen. 
 ●  Kilpailujärjestäjä  tarkastaa  ennakkoilmoi�autumisen  yhteydessä,  e�ä  osallistuvat  koirat  ovat 

 täy�äneet  18  kuukau�a  viimeistään  kilpailua  edeltävänä  päivänä  (esimerkki,  1.9.2018 
 syntynyt koira on kisaikäinen 2.3.2020) 

 ●  Agilitytuomari  tarkastaa  kilpailukirjan  varmistamisen  yhteydessä  koiran  rekisteritodistuksesta, 
 e�ä ikävaa�mus täy�yy. 

 3.4 Rokotukset 

 Agilitykilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rokote�u Kennelliiton rokotusmääräysten mukaises�. 

 Ulkomailta  saapuvien  koirien  kohdalla  noudatetaan  myös  Ruokaviraston  kulloinkin  voimassa  olevia 
 ohjeita koirien tuonnista Suomeen. Kilpailuoikeus on evä�ävä, jos määräyksiä ei ole noudate�u. 

 Rokotusten tarkastaminen 

 ●  Rokotusten  voimassaolo  tarkastetaan  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä 
 eläinlääkärin  merkitsemästä  lemmikkieläimen  todistuksesta  (  eli  niin  sanotusta 
 lemm  ikkieläinpassista),  rekisteritodistuksesta,  kilpailukirjasta,  erillisestä  rokotustodistuksesta 
 tai luote�avasta sähköisestä palvelusta. 

 ●  Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  yksiseli�eiset  tunnistus�edot  sekä  koiralle  annetun 
 roko�een valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä 

 ●  Koiran  rekisterit  odistuksen/omistajatodistuksen  ja  rokotusten  osalta  tarkastaminen  voi 
 tapahtua  ko�maisten  koirien  osalta  pistokokeilla.  Ulkomaisten  koirien  ja  ohjaajien 
 kilpailukelpoisuus on aina tarkiste�ava kaikilta osin. 
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 3.5 Tunnistusmerkintä 

 Koiran  tulee  olla  tunnistusmerki�y  Kennelliiton  tunnistusmerkintää  koskevan  määräyksen  (ISO  11784 
 standardin  mukaiset  mikrosirut  tai  tatuoin�)  mukaises�.  Ulkomaisen  koiran  tunnistusmerkinnän  on 
 oltava  merki�ynä  lemmikkiel  äimen  todistuksessa  eli  ns.  lemmikkieläinpassissa.  Mikäli  ulkomaista 
 sirua  ei  voida  lukea  standardin  mukaisella  lai�eella,  ohjaajan  tulee  itse  järjestää  laite,  jolla  sirun 
 lukeminen on mahdollista. 

 Koiran  tunnistusmerkintä  (tatuoin�  tai  mikrosiru)  tarkastetaan  satunnaises�  valituilta  koirilta.  On 
 suositeltavaa,  e�ä  vähintään  joka  kymmenes  osallistuva  koira  tarkastetaan.  Mikäli  tunnistusmerkintä 
 ei ole lue�  avissa, koiralla ei ole kilpailuoikeu�a. 

 Tunnistusmerkinnän tarkastaminen 

 ●  Koiran  tunnistusmerkintä  (tatuoin�  tai  mikrosiru)  tarkastetaan  satunnaises�  valituilta  koirilta. 
 On suositeltavaa, e�ä vähintään joka kymmenes osallistuva koira tarkastetaan. 

 ●  Mikäli tunnistusmerkintä ei ole lue�avissa, koiralla ei ole kilpailuoikeu�a. 

 3.6 Muut koiran kilpailukelpoisuuden rajoitukset 

 3.6.1 Sairas koira 

 Koiran  terveyden  tulee  olla  aina  etusijalla  arvioitaessa  koiran  kilpailukelpoisuu�a.  Sairaalla  koiralla  ei 
 koskaa  n  saa  osallistua  kilpailuihin,  vaikka  koira  ei  olisikaan  minkään  lääkityksen  alaisena.  Myös 
 sairaudesta toipumassa olevalle koiralle on vara�ava rii�äväs� aikaa palautua sairaudesta. 

 Sairas  koira  ei  täytä  kilpailukelpoisuuden  edellytyksiä  ja  siksi  koirakko  tulee  sulkea  pois  kilpailusta  tai 
 kilpailutapahtumasta. 

 Terveystarkastukset 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  ja  agilitytuomarin  tulee  yleises�  seurata,  e�ä  kilpailupaikalla  olevat  koirat 
 ovat terveitä ja psyykkises� sekä fyysises� kilpailun edelly�ämässä kunnossa. 

 ●  Epäillessään  koiran  terveyden  tai  yleisen  kunnon  olevan  puu�eellinen,  agilitytuomari  voi 
 harkintansa  mukaan  antaa  koiran  ohjaajalle  kehotuksen  tarkastu�aa  koiran  fyysinen  kunto  ja 
 terveys eläinlääkärillä. 

 ●  Mikäli  koira  ei  suorituskyvyn  puu�een  tai  huonon  yleisen  kunnon  vuoksi  ole  kilpailun 
 edelly�ämässä  kunnossa,  kilpailunjärjestäjä  tai  agilitytuomari  voi  sulkea  koirakon  pois 
 kilpailusta tai kilpailutapahtumasta. 

 ●  Agilitytuomarilla  on  vielä  kilpailukehässä  mahdollisuus  evätä  koirakon  lähtölupa  taikka 
 keskey�ää  koirakon  kilpailusuoritus  koiran  puu�eellisen  suorituskyvyn  (esim.  ontuminen  tai 
 epäpuhtaat liikkeet) tai koiran huonon yleisen kunnon (esim. huoma�ava ylipaino) vuoksi. 
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 ●  Kilpailutapahtumassa  kilpailunjärjestäjän  nimeämällä  eläinlääkärillä  on  mahdollisuus  evätä 
 koiran  kilpailuoikeus  terveydellisiin  syihin  vedoten.  Toimiessaan  eläinsuojeluviranomaisen 
 ominaisuudessa,  voi  hän  myös  antaa  viranomaismääräyksiä,  jotka  yli�ävät  kilpailusääntöjen 
 määräykset. 

 3.6.2 Kiimassa oleva nar�u 

 Kii  mainen  nar�u  voi  osallistua  kaikkien  tasoluokkien  kilpailuihin.  Agilitytuomari  voi  harkintansa 
 mukaan  määrätä  juoksutarkastuksen  kilpailuun  osallistuville  koirille.  Kilpailuun  osallistuvan  kiimassa 
 olevan  nartun  tulee  käy�ää  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,  e�ä  ne 
 kohtuu�omas� hai�aisivat kilpailuun osallistumista. 

 Juoksutarkastukset 

 Agilitytuomari voi harkintansa mukaan määrätä juoksutarkastuksen kilpailuun osallistuville koirille. 

 3.6.3 Kantavat ja synny�äneet nartut 

 Nar�u  ei  saa  osallistua  kilpailuun  30  vuorokau�a  ennen  odote�ua  synnytystä  eikä  synnytystä 
 seuraavina 75 vuorokautena. 

 SAGI  suosi�elee  FCI:n  agilitysääntöjen  mukaises�  ,  e�ei  kantavalla  nartulla  osallistu�aisi  kilpailuihin. 
 Kilpailutauko  olisi  hyvä  aloi�aa  he�,  kun  nar�u  on  astute�u.  Mikäli  nar�u  astutuksen  jälkeen 
 todetaan  tyhjäksi,  kilpailemisen  voi  aloi�aa  uudelleen.  Ennen  kilpailemisen  aloi�amista  koiran  tulee 
 eh�ä palautumaan sellaiseen kuntoon, e�ä se kestää kilpailun rasitukset. 

 Kilpailunjärjestäjän  ja  agilitytuomarin  tulee  yleises�  seurata,  e�ei  kilpailuun  osallistu  kilpailusäännön 
 vastaises� kantavia tai juuri synny�äneitä nar�uja. 
 Kantavien ja synny�äneiden nar�ujen tarkastukset 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  ja  agilitytuomarin  tulee  yleises�  seurata,  e�ei  kilpailuun  osallistu 
 kilpailusäännön vastaises� kantavia tai juuri synny�äneitä nar�uja. 

 ●  Mikäli  pennut  tarvitsevat  vielä  emän  ruokintaa,  niitä  ei  pidä  tuoda  kilpailupaikalle  sillä 
 perusteella,  e�ä  ne  on  syöte�ävä.  Näissä  tapauksissa  on  sekä  emän  e�ä  pentujen  kannalta 
 parempi, e�ä emä pysyy niiden luona kotona, eikä osallistu kilpailuihin. 

 3.6.4 Koirien an�dopingmääräykset 

 An�dopingtoiminnan  piiriin  kuuluvat  kaikki  Kennelliiton  alaiset  Kennelliitosta  anotut  viralliset 
 koiranäy�elyt,  -kilpailut  ja  -kokeet  Suomessa.  Agilitykilpailuissa  noudatetaan  koirien  osalta 
 Kennelliiton  an�dopingsääntöä.  Dopingvalvonnan  tarkoitus  on  estää  suorituskykyyn  vaiku�aminen 

 SIVU  9  /  11 



 Suomen Agilitylii�o 
 Hallitus/4.11.2022 
 Sääntö D.3 

 Voimassa 1.1.2023 alkaen 

 D.3 KILPAILUKELPOISUUDEN TARKASTAMISOHJE 

 lääkeaineilla,  suojata  koiraa  rasitukselta  sen  sairastuessa  ja  taata  sille  rii�äväs�  aikaa  sairaudesta 
 toipumiseen.  An�dopingsäännön  mukaan  eläimen  suorituskyvyn  keinotekoinen  koho�aminen, 
 alentaminen  tai  ylläpitäminen  lääkkeillä  taikka  muilla  vastaavilla  aineilla  tai  valmisteilla  on  kielle�y. 
 Koiran  karvapei�een  ja  kirsun  käsi�ely  väriaineilla  sekä  karvan  käsi�ely  aineilla,  jotka  vaiku�avat 
 karvan  laatuun  tai  karvapei�een  muotoon  on  kielle�yä.  Koiran  suorituskykyyn  ennen 
 koiratapahtumaa  tai  sen  aikana  ei  saa  vaiku�aa  tai  pyrkiä  vaiku�amaan  minkään  kemiallisen  aineen, 
 lääkkeen tai hoitotoimenpiteen avulla. 

 Koirasta  otetuista  veri-,  virtsa-,  karva-  tai  muista  näy�eistä  ei  koiratapahtuman  aikana  saa  löytyä 
 lainkaan  elimistöön  kuuluma�omia  lääkeainejäämiä  (nollaraja).  Kilpailutauon  pituuden  arvioimiseksi 
 yleises�  käytetyille  lääkeaineille  on  määritelty  ohjeelliset  varoajat,  jonka  jälkeen  lääkeainejäämiä  ei 
 pitäisi  löytyä  koiran  elimistöstä.  Lääkityksen  varoaika  lasketaan  lääkkeen  viimeisestä  antopäivästä. 
 Koiran  vastuuhenkilön  (koiran  omistaja  tai  sopimukseen  perustuvaa  hal�ja)  vastuulla  on,  e�ä  koira  ei 
 osallistu  näy�elyihin  tai  kilpailuihin  sairaana  ja/tai  lääki�ynä,  eikä  myöskään  lääkkeiden  varoaikana 
 niin,  e�ä  lääkkeitä  tai  niiden  jäämiä  voi  olla  vielä  koiran  elimistössä.  Lääkekuurin  tai 
 hoitotoimenpiteen  pää�ymisen  jälkeen  tulee  siis  nouda�aa  ohjeellista  varoaikaa,  jonka  jälkeen 
 kilpaileminen voidaan taas aloi�aa. 

 Koiranomistajan  kanna�aa  pitää  lääkityskirjaa,  johon  merkitään  eläinlääkärin  määräämät  ja  muut 
 koiralle  annetut  lääkitykset  hoidon  aloi�amisesta  sen  pää�ymiseen  sekä  hoidon  pää�ymisen  jälkeen 
 noudate�avat varoajat. 

 Koiralle  voi  hakea  poikkeuslupaa  joidenkin  lääkeaineiden  käytön  sallimiseksi  Kennelliiton 
 määri�ämien  �e�yjen  pysyvien  sairauksien  hoidossa  niin,  e�ä  koira  voi  jatkaa  koiratapahtumiin 
 osallistumista. 

 Lisä�etoja  koirien  an�dopingsäännöistä,  käytänteistä  ja  valvonnasta  an�dopingista  sekä  lääkkeiden  ja 
 hoitotoimenpiteiden ohjeellisista varoajoista  löytyy  Kennelliiton ko�sivuilta. 

 Koirien an�dopingmääräysten nouda�amisen tarkastaminen 
 ●  Kennellii�o  ilmoi�aa  kilpailunjärjestäjälle  dopingvalvonnasta  viimeistään  kahta  viikkoa  ennen 

 tapahtumaa ja lähe�ää paikalle dopingvalvojan. 
 ●  Kilpailunjärjestäjän  tulee  osoi�aa  muusta  tapahtumatoiminnasta  erillään  oleva  puhdas  ja 

 rii�ävän  �lava  paikka,  jossa  näy�eitä  käsitellään.  Lisäksi  näy�eeno�oon  tarvitaan  rii�ävän 
 monta  koirien  käsi�elyyn  to�unu�a  henkilöä  näy�eenoton  avustajiksi.  Kennellii�o  ilmoi�aa 
 tarvi�avista avustajista. 

 ●  Näy�eeno�o  tehdään  näy�ely-  tai  kilpailunumeron  perusteella  ja  se  voidaan  tehdä  joko 
 ennen  tai  jälkeen  suorituksen.  Tulokseen  perustuva  näy�eeno�o  aloitetaan  väli�ömäs� 
 tuloksen varmistu�ua. Koiran vastuuhenkilö o�aa virtsanäy�een koiraltaan. 

 ●  Näy�eet analysoidaan valtuutetussa tutkimuslaboratoriossa. 
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 3.6.5 Vihaises� käy�äytyvä koira 

 Vihainen  koira  ei  saa  osallistua  kilpailuihin.  Tämä  ei  kuitenkaan  koske  kilpailun  luonteeseen  kuuluvaa 
 k  oiran halli�ua aggressiivisuu�a. 

 Agilitytuomarin  tulee  sulkea  vihaises�  käy�äytyvä  koira  kilpailusta  tai  kilpailutapahtumasta. 
 Agilitytuomari  voi  keskey�ää  vihaises�  käy�äytyvän  koiran  kilpailusuorituksen.  Agilitytuomari  voi 
 myös  ase�aa  koiran  viiden  (5)  vuorokauden  mi�aiseen  väliaikaiseen  osallistumiskieltoon  (Kennelliiton 
 liitevihko)  .  Vakavissa  tapauksissa  agilitytuomari  voi  harkintansa  mukaan  sulkea  vihaises�  käy�äytyvän 
 koiran  kaikista  SAGI:n  alaisista  kilpailutapahtumista  kolmen  (3)  kuukauden  ajaksi.  Agilitytuomarin 
 sulkiessa  koiran  kilpailutapahtumista,  kilpailusta  sulkemisen  ajankohta  sekä  pää�ymispäivä  merkitään 
 koiran kilpailukirjaan ohjeen D 11 mukaises�. 

 Kennellii�o  voi  harkintansa  mukaan  ase�aa  vihaises�  käy�äytyvän  koiran  tapauskohtaises� 
 määrä�ävään osallistumiskieltoon. 

 3.6.6 Typistetyt koirat 

 Koirat,  joille  on  maa-  ja  metsätalousministeriön  asetuksen  (1070/2000)  vastaises�  suorite�u  eläimen 
 ulkonäön  muu�amiseksi  leikkaus  (hännän  tai  korvien  typistys),  eivät  saa  osallistua  agilitykilpailuun. 
 Sään  tö koskee myös kansallisiin ja kansainvälisiin  kilpailuihin osallistuvia ulkomaisia koiria. 
 Pääsäännöstä poiketen typiste�y koira saa osallistua kilpailuun, mikäli ilmoi�audu�aessa esitetään 
 eläinlääkärintodistus siitä, e�ä typistys tai leikkaus on tehty eläinlääkinnällisistä syistä. 

 Typistyssäännön valvominen 
 ●  Kilpailunjärjestäjä  tarkastaa  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä,  e�ä  typistetyllä 

 koiralla on eläinlääkärintodistus siitä, e�ä typistys on tehty eläinlääkinnällisistä syistä. 
 ●  Luonnontöpöhäntäisten  koirien  rekisteritodistuksessa  tulee  olla  merkintä  ”TÖ”  tai 

 rekisteröin�maan Kennelyhteisön kirjallinen todistus luonnontöpöydestä 

 4 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän ohjeeseen vahvistaa SAGI:n hallitus. 
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