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B.0 ALLMÄNT GREN- OCH TÄVLINGSDIREKTIV

1 TÄVLINGENS KARAKTÄR

Nationell tävling. Med en nationell tävling avses en i Finland arrangerad tävling som beviljats av FIAGI.

Värdetävling. Med värdetävling avses en FM-tävling i agility som beviljats av Kenneklubben på förslag från FIAGI, FCI
värdetävlingar och internationella tävlingar samt NKUs mästerskapstävling. Med värdetävlingar avses också samtliga
övriga tävlingar på FM-nivå som FIAGI beviljat samt alla uttagningstävlingar till lands- och representationslag. I
värdetävlingar kan tävlingsresultatet bestå av flera tävlingsprestationer av samma ekipage.

Internationell tävling. En internationell tävling hålls i högsta nivåklassen på agilitybana i de storleksklasser som erkänns

av FCI.

Lagtävling. En lagtävling är en tävling som hålls på det sätt som bestäms i lagtävlingens arrangörsdirektiv (Bilaga D

Lagtävlingens arrangörsdirektiv) där lagets prestation utgörs av  prestationerna av två eller flera ekipage.

2 GRENDISCIPLINERNA SAMT STORLEKS- OCH TÄVLINGSKLASSERNA

2.1 GRENDISCIPLINERNA
I agilityns grenfamilj finns fem (5) olika grendiscipliner: agility, hopp, gamblers, snooker och hoopers. Ärenden som hör
till gren- och tävlingsdirektivet för varje enskild grendisciplin har presenterats i det specifika dokumentet för
grendisciplinen. Gemensamma ärenden har sammanställts i detta gren- och tävlingsdirektiv.

2.2 STORLEKSKLASSERNA

Storleksklass. Med storleksklass avses storleksklassen som bestämts av domaren och antecknats i hundens tävlingsbok.
Hundens storleksklass bestäms utgående från bilaga D (Verksamhetsdirektivet för bestämmandet av storleksklassen).

I grendisciplinerna agility, hopp, gamblers och snooker är hundarna nationellt uppdelade i fem (5) storleksklasser
(småmini-, mini-, medi-, småmaxi- eller maxiklassen) eller i internationella tävlingar i fyra (4) storleksklasser (mini-,
medi-, intermediate- eller maxiklassen).

En förare/ägare till en hund som enligt nationella storleksklassen är småmini (XS) kan tävlingsevenemangsvis bestämma
om hunden tävlar i småmini- (XS) eller miniklassen (S). En förare/ägare till en hund som enligt nationella storleksklassen
är småmaxi (SL) men enligt internationella storleksklassen är maxi (L) kan tävlingsevenemangsvis bestämma om hunden
tävlar i småmaxi- (SL) eller maxiklassen (L). Hunden kan under samma dag och samma tävlingsevenemang tävla i endast
en (1) storleksklass.
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I internationella tävlingar tävlar hunden alltid i storleksklassen som är  i enlighet med dess internationella storleksklass.

NATIONELL
STORLEKSKLASS

INTERNATIONELL
STORLEKSKLASS

MANKHÖJD

Småmini (XS) Mini (S) hundar vars mankhöjd är under 28 cm

Mini (S) Mini (S) hundar vars mankhöjd är minst 28 cm men under 35 cm

Medi (M) Medi (M) hundar vars mankhöjd är minst 35 cm men under 43 cm

Småmaxi (SL) Intermediate (I) hundar vars mankhöjd är minst 43 cm men under  48 cm

Småmaxi (SL) Maxi (L) hundar vars mankhöjd är minst 48 cm men under  50 cm

Maxi (L) Maxi (L) hundar vars mankhöjd är minst 50 cm

I hoopers finns två (2) storleksklasser - små och öppen. Föraren/ägaren till en hund i storleksklassen “små” kan
tävlingsevenemangsvis besluta i vilken klass hunden tävlar. Hunden kan under tävlingsevenemanget tävla i endast en
storleksklass.

STORLEKSKLASS MANKHÖJD

Små storleksklasserna XS, S ja M (mankhöjden är under 43 cm)

Öppen storleksklasserna XS, S, M, SL  ja L (mankhöjden har ingen betydelse)

2.3 NIVÅKLASSERNA
I varje grendisciplin tävlar man i tre olika nivåklasser (1,2 och 3). Krav och nivåskillnader som berör nivåklasserna är
presenterade i tävlingsdirektivet för den specifika grendisciplinen.

En utländsk hund tävlar som högst i den nivåklass som motsvarar den nivåklass hunden uppnått i sitt hemland och flyttar
till nästa nivåklass utgående från sitt egna lands flyttningsregler.

Rätten att tävla i nivåklasser
I samband med anmälningen skall hunden i varje tävling anmälas till en viss nivåklass. Nivåklassen som meddelats i
samband med anmälningen kan bytas endast i fall hunden flyttas till en nivåklass som hunden inte har haft rätt att delta
i vid anmälningstillfället.

Hunden får rätt att delta i tävlingar med högre nivåklass efter att ha uppnått en minimimängd av betydelsefulla resultat
som berättigar till klassbyte i den föregående nivåklassen. Hunden har rätt att delta i tävlingen i de nivåklasser i vilka
hunden uppnått rätt att delta.

Antalet betydelsefulla resultat som berättigar till klassbyte har presenterats i tabellen. Betydelsefullt resultat har
definierats i tävlingsdirektivet för den specifika grendisciplinen.
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Nivåklass Minimimängden betydelsefulla resultat Antalet domare

1 → 2 3 2

2 → 3 3 2

ÖVERGÅNGSREGEL:
Hunden tävlar i grendisciplinerna agility och hopp i den nivåklass i vilken hunden 31.12.2022 har haft rätt att delta i
agility. För att uppnå rättigheten att tävla i en högre nivåklass i grendisciplinen hopp skall hunden i grendisciplinen uppnå
minst ett (1) betydelsefullt resultat efter 1.1.2023 fastän hunden skulle ha uppnått minimimängden betydelsefulla
resultat på hoppbanor före 31.12.2022.

3 BEKRÄFTANDET AV TÄVLINGSBOKEN OCH ANTECKNANDET AV STORLEKSKLASSEN
Tävlingsboken bekräftas utgående från direktivet (Bilaga D Tävlingsbok) Agilitydomaren bestämmer hundens storleksklass
utgående från direktivet (Bilaga D Direktiv för bestämmandet av storleksklassen).

4 TÄVLINGSBEHÖRIGHETEN OCH BEGRÄNSANDET AV DENNA
Med tävlingsbehörigheten avses att föraren och hunden uppfyller de krav som gäller för deltagande i tävling. Föraren

ansvarar för sin egna och hundens tävlingsberörighet. Gällande en person under 18 år ansvarar förarens vårdnadshavare

för förarens och hundens tävlingsbehörighet.

Tävlingsarrangören ansvarar för att förarens och hundens tävlingsbehörighet granskas. Ansvariga provfunktionären skall

vägra ett ekipage att starta i tävlingen eller tävlingsevenemanget ifall ekipaget inte uppfyller kraven för

tävlingsbehörighet. De resultat som ett ekipage utan tävlingsbehörighet har uppnått skall ogiltigförklaras.

Förarens tävlingsbehörighet

Tävlingsrättighet. En finsk förare skall ha en giltig nationell licens och föraren skall vara medlem i en av FIAGIs

medlemsföreningar.

En utländsk förare skall vara medlem i en medlemsförening som hör till en nationell kennelorganisation som erkänts av

FCI, ha tävlingsbehörighet i hemlandet samt som bevis för tävlingsbehörigheten ha en tävlingsbok, licens eller annat

motsvarande dokument från nationella tävlingsorganisationen i landet som föraren representerar.

Förarens ålder. Rätten att delta i åldersklasstävlingar inleds i början av det år som föraren uppnår den nedre

åldersgränsen och upphör i slutet av det år som föraren uppnår den övre åldersgränsen.

Begränsningar i förarens tävlingsbehörighet

Föraren har inte tävlingsbehörighet ifall föraren berörs av förbud mot djurhållning eller ifall Kennelkubben eller FIAGI på

ett regelmässigt sätt har utfärdat tävlingsförbud eller verksamhetsförbud inom idrott.

Hundens tävlingsbehörighet

Tävlingsbok. Hunden skall ha en av nationella kennelorganisationen godkänd tävlingsbok eller annat motsvarande

dokument som bestyrkts av en agilitydomare. Noggrannare direktiv angående bekräftandet och ifyllandet av

tävlingsboken har getts i grenförbundets verksamhetsdirektiv för grenen (Bilaga D Tävlingsbok).
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Registrering. En hund som deltar i en nationell tävling skall vara registrerad i Kennelklubbens rashundsregister,

identifikationsmärkningsdatabas (FIX) eller ett annat accessoriskt register (Appendix), rashunds- eller

identifikationsmärkningsregister som godkänts av FCI.

En hund som deltar i en FM-tävling skall vara registrerad i Kennelklubbens rashundsregister.

En hund som deltar i en internationell tävling skall vara registrerad i Kennelklubbens rashundsregister eller ett annat

rashundsregister eller accessoriskt register (Appendix) som godkänts av FCI.

Ålder. En hund som deltar i en agilitytävling skall ha en ålder av minst 18 månader och en dag.

Vaccinationer. Hunden skall vara vaccinerad enligt Kennelklubbens gällande vaccinationsdirektiv (Bilaga C).

Identifikationsmärkning. Hunden skall vara identifikationsmärkt enligt Kennelklubbens gällande

identifikationsmärkningsdirektiv (Bilaga C).

Deltagaravgift. Hundens deltagaravgift skall vara betald före tävlingen.

Krav som gäller enskild tävling. Hunden bör uppfylla de krav som ställs i tävlingsbestämmelserna (Bilaga D Granskning av

tävlingsbehörigheten).

Begränsningar angående tävlingen

För deltagandet i tävlingen kan begränsningar sättas i enlighet med Kennelklubbens gällande direktiv angående

begränsningar i prov och tävlingar (Bilaga C) samt grenförbundets direktiv gällande olika tävlingar (Bilaga D

Arrangörsdirektiv för särskilda tävlingar).

Ett ekipage som deltar i en värdetävling skall uppfylla de uttagningskriterier som FIAGI fastställt gällande ifrågavarande

tävling. En förare som deltar i en FM-tävling och uttagningstävlingar till lands- och representationslag skall vara finsk

medborgare och uppfylla övriga krav i tävlingsbestämmelserna (Bilaga B) samt kraven som ställs i direktiven för

ifrågavarande tävling (Bilaga D Arrangörsdirektiv för särskilda tävlingar).

5 BEVILJANDET AV TÄVLING
Organen som beviljar tävlingar har framställts i tabellen:

NATIONELLA AGILITYTÄVLINGAR FIAGI

FM-tävlingar i agility Kennelklubben utgående från FIAGI´s förslag

FCI värdetävlingar och internationella agilitytävlingar FCI

Nordiska mästerskapstävlingarna NKU

Anhållan att ordna tävling kan avslås
● ifall det har anhållits om arrangerandet av flertalet agilitytävlingar på samma tidpunkt i närområdet eller
● det i Finland arrangeras en internationell eller nationell värdetävling eller ett annat för grenen betydelsefullt

evenemang.
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Rätten att arrangera tävling kan också förnekas,
● ifall tävlingsarrangören tidigare har verkat i strid mot agilityreglementen när man ansökt eller arrangerat tävling

eller tävlingsevenemang,
● lämnat startavgiften obetald eller
● det i övrigt inte finns garantier för att tävlingen skall arrangeras på ett klanderfritt sätt.

6 ANSÖKANDET OM RÄTTIGHETEN ATT ARRANGERA TÄVLING
Tävlingsarrangören förbinder sig att följa agilitystadgarna när den anhåller om rättigheten att arrangera  tävling. 

Tävlingsarrangören
Tävlingen kan arrangeras av Kennelklubben, FIAGI eller en förening som är medlemsförening i både FIAGI och
Kennelklubben.

Tävlingsarrangören utnämner till tävlingens ansvarsperson en behörig agilityprovfunktionär som kallas för ansvarig
provfunktionär. Den ansvariga provfunktionären ansvarar för alla de förpliktelser som hör till tävlingsarrangören och som
lämnar utanför agilitydomarens befogenheter.

Tidsgränserna för anhållan
Man anhåller om tävlingarna enligt de direktiv som gäller utgående från Kennelklubbens tidsbundna annonsering (Bilaga
C).

Innehållet i anhållan
Tävlingarna anhålls i enlighet med direktivet för anhållande av agilitytävling (Bilaga D Direktiv för anhållande av
agilitytävling). Anhållan riktas till FIAGI.

7 ARRANGERANDET AV TÄVLING
Tävlingen arrangeras i enlighet med agilitystadgarna. Tävlingsarrangören skall följa de myndighetsbestämmelser som
gäller vid anordnandet av allmänna tillställningar.

Tävlingsarrangören skall övervaka att agilitystadgarna följs under tävlingens eller tävlingsevenemangets gång.
Tävlingsarrangören ansvarar för tävlingens och tävlingsevenemangets säkerhet samt den allmänna ordningen på
tävlingsplatsen.

Tävlingsarrangören ansvarar för tävlingens ekonomi. Mera detaljerade direktiv om arrangerandet av tävlingar ges i
agilitytävlingarnas arrangörsdirektiv (Bilaga D Agilitytävlingarnas arrangörsdirektiv).

8 ANMÄLANDET TILL TÄVLING 
Anmälan till tävling skall ske utgående från det tillvägagångssätt som bestäms i arrangörsdirektivet för agilitytävling
(Bilaga D Arrangörsdirektivet för agilitytävlingar).

Hunden kan anmälas till tävling förd av endast en (1) förare och enbart till den nivåklass där den har rätt att delta på
anmälningsdagen. Ifall det med samma tävlings-ID arrangeras tävlingar med flera nivåklasser kan hunden delta i endast
en tävlings storleks- och nivåklass. I FIAGI´s etiska direktiv finns antecknat hundens maximala mängd tävlande under
samma dag.

Föraren är ansvarig för uppgifterna som getts vid anmälningen. Tävlingsarrangören behöver inte ta i beaktande en
bristfällig eller försenad anmälning.

–

B.0 och B.1 - SIDA 7/41

https://docs.google.com/document/d/1cq9YVe2i8L3TqmctWJ63vU4oedcsRBhF/edit#heading=h.mhuhx4t3vh3t


Finska Agilityförbundet / förbundets möte 15.1.2022 & 23.4.2022
Finska Kennelklubben / prov- och tävlingsutskottet 4.3.2022 & 19.8.2022

I kraft fr.o.m 1.1.2023

B.0 ALLMÄNT GREN- OCH TÄVLINGSDIREKTIV
B.1 TÄVLINGSRINGEN OCH HINDREN

På tävlingsplatsen anmäler sig ekipaget i enlighet med de direktiv tävlingsarrangören gett, uppvisande de dokument som
tävlingsarrangören eventuellt bett om för att påvisa tävlingsbehörigheten (Bilaga D Tävlingsbehörighetens
granskningsdirektiv).

9 BANPLANERINGEN
Allmänt
Vid planerandet och byggandet av banan bör agilitydomaren använda sig av olika nationella hinder på ett mångsidigt
sätt. Skillnaderna mellan nivåklasserna utgörs av banans svårighetsgrad och hastigheten på banan. Vid bestämmandet av
referenstiden använder man sig av hastigheten på banan samt banans längd. För varje nivåklass skall man planera en
bana med lämplig svårighetsgrad.

På en bra planerad bana krävs det både skicklighet och snabbhet av ekipaget och att ekipaget kan avancera smidigt. Varje
bana borde förutsätta en balans mellan ekipagets skicklighet och hastighet. 

Vid banplaneringen och vid bestämmandet av hopphöjder och referenstiden skall förhållanden som har med
tävlingsplatsen, underlaget, hindren och väderleken beaktas. 

Byggandet av banan
Före tävlingen startar granskar agilitydomaren hindren som finns till förfogande och ger banritningen åt
tävlingsarrangören som svarar för byggandet av banan.

Hindrens numror och markeringar skall placeras så att de inte hindrar ekipaget att välja det sätt att utföra som passar
ekipaget bäst och så att hunden kan utföra hindret tryggt.

Agilitydomaren granskar banan, markeringen av hindren, banlängden och bestämmer standard- och maxtiden
före tävlingsklassen börjar.

10 TÄVLINGSPRESTATIONEN
Bangenomgången
Hundar som deltar i tävlingen får inte komma in i tävlingsringen före sitt eget banlopp. 

Förarna har möjlighet att bekanta sig med tävlingsbanan före den egna tävlingsklassen börjar. Bangenomgången kan
genomföras i en eller flera grupper. Bangenomgången föregås vid behov av en briefing med domaren. Tränare eller
övriga medhjälpare får inte delta i bangenomgången ifall det inte skilt bestämts om detta i direktivet som gäller för
specialtillstånd (D Specialtillstånd). De direktiv som ges vid briefingen förbinder tävlarna och att inte följa direktiven kan
leda till diskvalificering eller annan påföljd som nämns i reglerna.

Föraren får inte under bangenomgången lämna eller tappa någonting extra på banområdet. Föraren får inte ändra på
platsen för hindren eller numrorna. Eventuella anmärkningar om hinder eller numror skall göras till agilitydomaren före
första tävlandes banprestation. Föraren eller förarens medhjälpare får inte röra eller flytta element som finns på
banområdet eller som begränsar banområdet. 

Efter att bangenomgången tagit slut skall första ekipaget ges minst två (2) minuter tid att förbereda sig för
tävlingsprestationen.

–
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Startlov
Agilitydomaren ger startlov tydligt. Ifall t.ex. tidtagaren ger startlov skall man berätta om det i domarbriefingen. Efter att
ekipaget fått startlov skall loppet påbörjas utan dröjsmål. Föraren kan lämna hunden vid starten och placera sig på egen
önskad plats på banan. Ifall föraren återvänder till hunden eller annars dröjer med starten på prestationen anmärker
domaren om fördröjandet genom att blåsa två gånger i visselpipan. Ifall föraren fortsätter att dröja med starten kan
domaren avvisa startlovet för den tävlande genom att blåsa tre gånger i visselpipan.

Force majeure

Agilitydomaren kan stoppa loppet och tidtagningen vid, på förhand oväntade situationer som föraren inte kunnat

påverka. När loppet kan återupptas signalerar agilitydomaren att tidtagningen startar och ekipaget fortsätter utförandet

från det ställe där det stoppades.

Agilitydomaren kan också vid fall av force majeure avbryta loppet och bestämma att det tas om från början. Den tid som

fås i det andra loppet bestämmer bantiden. De fel som getts före avbrytandet gäller och samlandet av fel fortsätter med

början från det ställe där avbrottet skett. Ifall det skett ett fel vid mätandet av tiden för tävlingsprestationen och ekipaget

vägrar göra om prestationen eller under nya prestationen gör ett fel som orsakar diskvalificering, antecknar man banans

referenstid som sluttid på tävlingsprestationen. Agilitydomaren tecknar för ett banfel ifall förnyade prestationen inte

varit klart tävlingsmässig.

11 BEDÖMNINGEN AV TÄVLINGSPRESTATIONEN
Allmänt
Ekipaget är under domarens bedömning från den stund som de anländer in i ringen till den stund som de avlägsnar sig
från ringen. Samtliga ekipagens tävlingsprestationer bedöms utgående från enhetliga bedömningsprinciper. Oklara fall
löses till förmån för ekipaget. Bedömning som grundar sig på reglerna kan inte överklagas.

Resultat och placeringar
Resultatet består, utgående från det som bestäms i det grenspecifika tävlingsdirektivet av ekipagets bantid, poäng för
prestationen samt sammanlagda antalet fel. Ifall två eller flera ekipage har exakt samma resultat delas placeringen. Om
placeringar som påverkar utdelandet av certifikat skall det alltid ordnas omtagning. En förare kan avstå från ett
betydande resultat till förmån för ett ekipage med samma resultat. Ifall båda förarna vägrar göra omtagning avgörs de
betydande resultaten genom lottning.

Bantiden antecknas med en hundradels sekunds noggrannhet. Bantiden mäts med minst två klockor som klarar av en
noggrannhet på en hundradels sekund. Tiden bör i första hand mätas med elektronisk tidtagningsutrustning. FIAGI kan
ge direktiv angående tidtagningsutrustningar.

Fel
Sammanlagda antalet fel består av ban- och tidsfelens sammanlagda antal.

Banfel Tidsfel

förarens fel överskridande av standardtiden

hinderspecifika fel

vägran

övriga fel

–
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Samtliga banfel ger fem (5) felpoäng. Tidsfel bestäms av överskridandet av standardtiden med hundradels sekunders
noggrannhet.

Avvisande av startlov
Agilitydomaren kan avvisa startlovet för ekipaget (fi. HYL) ifall

● hunden uppträder aggressivt,
● hunden p.g.a. brist på prestationsförmåga eller dåligt allmäntillstånd inte är i ett sådant skick som krävs för

tävling,
● föraren bryter mot de direktiv som agilitydomaren eller tävlingsarrangören gett i tävlingsringen eller skild

utmärkt väntplats före påbörjandet av tävlingsprestationen
● föraren och/eller hunden före tävlingsprestationen förstör ett hinder så att detta inte längre kan utföras eller
● föraren fördröjer påbörjandet av tävlingsprestationen

Diskvalificering av tävlingsprestationen
Agilitydomaren skall diskvalificera tävlingsprestationen i följande fall:

● föraren tränar med hunden på banan före eller efter sin prestation
● ekipaget inleder tävlingsprestationen före startlov,
● hunden har halsband under tävlingsprestationen,
● föraren håller något i sin hand,
● föraren ställer hunden på startområdet efter det att tidtagningen startat, ifall inte domaren bestämt annat,
● hunden vägrar tredje gången,
● hunden utför hindren i fel ordningsföljd,
● hunden vidrör ett hinder som inte är i tur att utföras,
● hunden påbörjar utförandet av ett hinder från fel håll,
● hunden söndrar ett hinder så att det inte längre kan utföras,
● föraren söndrar ett hinder,
● föraren går under eller över ett hinder, eller utför hindret på något annat sätt,
● föraren avbryter prestationen, ifall inte domaren beslutar annat,
● hunden uträttar sina naturbehov under loppet,
● hunden rymmer från tävlingsringen,
● hunden nafsar kontinuerligt på föraren under tävlingsprestationen,
● hunden är inte under förarens kontroll,
● hunden är aggressiv, eller
● ekipaget överskrider maxtiden.

Under banloppets gång är det endast föraren som får ge kommandon åt hunden. Ifall det från utsidan av tävlingsbanan

ges råd eller kommandon åt hunden som tydligt hjälper eller är avsett att främja ekipagets prestation kan

tävlingsprestationen underkännas. Ifall ekipagets tävlingsprestation oavsiktligt eller avsiktligt störs kan banloppet

avbrytas som vid en force majeure-situation.

Agilitydomaren bör klart (visselpipa el. dyl.) meddela om diskvalificering eller stoppande av tävlingsprestationen. När

tävlingsprestationen underkänns, skall ekipaget agera utgående från agilitydomarens eller tävlingsarrangörens direktiv.

Avbrytande av tävlingsprestationen
Agilitydomaren kan avbryta tävlingsprestationen (fi. HYL) ifall

● hunden p.g.a. brist på prestationsförmåga eller p.g.a. dåligt allmäntillstånd inte är i ett sådant skick som krävs
för tävling

● hunden är agressiv

–
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Avlägsnande av resultat
Agilitydomaren kan efter tävlingsprestationen avlägsna ekipagets resultat (fi. HYL) ifall

● föraren belönar hunden i tävlingsringen eller på målområdet eller
● föraren under tävlingsevenemanget bryter mot de direktiv som agilitydomaren eller tävlingsarrangören gett
● hunden är aggressiv

12 CERTIFIKAT, CHAMPIONATTITLAR OCH MERITER
Certifikat
I klass 3 i varje enskild grendisciplin delas certifikat ut åt den snabbaste hunden som har gjort ett betydelsefullt resultat
och som inte har uppnått resultat som berättigar till championattitel i ifrågavande grendisciplin. En hund kan, av samma
domare ta emot endast ett certifikat i varje enskild grendisciplin. Hunden kan ta emot den mängd certifikat som gäller
enligt gällande championatregel, inom den tidsfrist som nämns i ifrågavarande regel. Ifall hunden inte kan ta emot
certifikatet flyttas detta till nästa hund utgående från följande tabell.

Antalet deltagare Överflyttning av certifikatet

1 Endast segraren kan få certifikatet.

2 – 20 Certifikatet överflyttas till den, på högst andra plats placerade hunden.

21 – 30 Certifikatet överflyttas till den, på högst tredje plats placerade hunden.

31 – 40 Certifikatet överflyttas till den, på högst fjärde plats placerade hunden. .

41 → Certifikatet överflyttas en (1) placering för varje fullt tiotal (10) deltagare

Resultat som uppnåtts i nationell tävling i 3-klassen där deltagandet begränsats på basis av annat än deltagarantalet
berättigar inte till certifikat. Ifall det arrangeras ett betydelsefullt tävlingsevenemang med internationell tävling avsedd
för klass 3 där deltagandet begränsas på annat sätt så kan FIAGI genom anhållan bevilja rätten till certifikat.

Ett nationellt certifikat delas också ut i en internationell tävling.

Championat

Vid beviljandet av championat följs Kennelklubbens gällande championatregler. FIAGI gör förslag till ändringar i

championatregeln till de delar som gäller agility.

Meriter
Meriterna beviljas åt hunden utgående från nivåklassen. Meriten antecknas i Kennelklubbens avelsregister och det finns
inga krav på utställningsresultat. Vad gäller prisutdelningen förorsakar meriterna inga tilläggskrav för tävlingsarrangören.
Resultaten som berättigar till meriter visas i tabellen.

Merit
(agility, hopp, gamblers, snooker ja hoopers)

Antalet betydelsefulla
resultat

Antalet domare

AGI-A1 / AGI-H1/ AGI-G1/  AGI-S1 /AGI-HO1 6 minst 2 skilda domare

AGI-A2 / AGI-H2/ AGI-G2/  AGI-S2 /AGI-HO2 6 minst 2 skilda domare

AGI-A3 / AGI-H3/ AGI-G3/  AGI-S3 /AGI-HO3 10 minst 3 skilda domare

–
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13 BEKRÄFTANDET OCH SÄNDANDET AV RESULTATEN
Tävlingsarrangören ansvarar för registreringen av resultaten och uppgifterna i tävlingsprotokollet. Tävlingsarrangören
skall skicka det av agilitydomaren granskade och med underskrift bekräftade tävlingsprotokollet samt övriga tillhörande
dokument till FIAGI senast en (1) vecka efter det att tävlingen eller tävlingsevenemanget avslutats. FIAGI bör skicka de
granskade och bestyrkta resultaten till Kennelklubben senast tre (3) veckor efter att tävlingen eller tävlingsevenmanget
avslutats.

Noggrannare direktiv angående antecknande, bekräftande och sändande av resultaten samt eventuella korrigeringar av
brister och fel har getts i bilagan D (Direktiv för sändning av agilitytävlingarnas resultat).

Ifall tävlingsarrangören trots FIAGIs påminnelse upprepade gånger försummar sin plikt att inom utsatt tid skicka
tävlingsprotokollen samt tillhörande dokument till FIAGI kan FIAGIs styrelse för en viss tid förvägra tävlingsarrangören
rätten att verka som arrangör av officiella tävlingar och inhibera tävlingarna som tidigare beviljats tävlingsarrangören för
denna tid, eller bestämma att tävlingsarrangören skall betala en tredubbel startavgift till FIAGI för de tävlingar som
beviljats under de tre (3) senaste perioderna för anhållan.  

14  ÄNDRINGARNA I GREN- OCH TÄVLINGSDIREKTIVET
Ändringarna i direktivet bestyrks av Kennelklubben på förslag från FIAGIs styrelse.

–
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B.1 TÄVLINGSRINGEN OCH HINDREN

1 TÄVLINGSRINGEN
Med tävlingsringen avses ett område avgränsat med staket eller på annat sätt utmärkt. Tävlingsringen skall vara en
enhetlig och öppen  plats. Storleken på  tävlingsringen har bestämts i grenspecifika tävlingsdirektivet.

Ifall tävlingsringen till sin form avviker från den ovan nämnda beskrivningen skall den godkännas av domaren redan när
domaren bjuds in.

Bredvidliggande ringar skall avgränsas från varandra med ett staket eller så skall avståndet mellan dessa minst 10 meter.

Underlaget i tävlingsringen skall vara tillräckligt jämnt och fast samt under rådande förhållanden säkert för förare och
hund.

2 NATIONELLA HINDER
Hindren skall vara regelmässiga och följa ritningarna som följer. Agilitydomaren är den som i sista hand ansvarar för att
endast trygga hinder används på banan. Tävlingsarrangören ansvarar för att agilitydomaren får tillgång till regelmässiga
och trygga hinder som är i bra skick. FIAGI kan ge kompletterande direktiv angående hindrens säkerhet. På kontaktfälten
får inte vit, brun eller svart färg användas. Tekniska hjälpmedel är tillåtna men de skall vara som tilläggsinformation
endast för domaren.

3 NATIONELL HINDERSGRANSKNING
Samtliga hinder som är i tävlingsbruk skall vara godkända i enlighet med nationella hindergranskningsdirektivet (Bilaga D
Hindergranskningarna).  

Utsmyckning av hindren och tävlingsbanan är tillåten såvida det inte förorsakar olägenheter eller fara för ekipaget
under tävlingsprestationen.

När tävlingsbanan byggs används följande nationella hinder utgående från grendisciplinen :

–

B.0 och B.1 - SIDA 13/41

https://docs.google.com/document/d/1cq9YVe2i8L3TqmctWJ63vU4oedcsRBhF/edit#heading=h.mhuhx4t3vh3t


Finska Agilityförbundet / förbundets möte 15.1.2022 & 23.4.2022
Finska Kennelklubben / prov- och tävlingsutskottet 4.3.2022 & 19.8.2022

I kraft fr.o.m 1.1.2023

B.0 ALLMÄNT GREN- OCH TÄVLINGSDIREKTIV
B.1 TÄVLINGSRINGEN OCH HINDREN

Grundbana Hopp Gamblers Snooker Hoopers

Hopphinder

hopp x x x x

oxer x x x x

mur x x x x

långhopp x x x x

däck x x x x

Kontakthinder

A-hinder x x x

gungbräda x x x

balansbom x x x

Övriga hinder

tunnel x x x x

slalom (12 käppar) x x x x

games-slalom (6 käppar) x x

Hoopers

hoop x

hoopers-tunnel x

tunna x

staket x

4 HINDERMÅTT, UTFÖRANDE OCH BEDÖMNING

4.1 START- OCH MÅLOMRÅDE
Start- och målområdena skall vara tillräckligt stora. Det skall finnas ett fritt utrymme för den naturliga linjen på hundens
väg på minst 6 meter före första hindret och minst 6 meter efter sista hindret. Start- och målområdena kan vara belägna
inne i tävlingsringen. 

START
Tidtagning
Tidtagningen startar alltid när hunden passerar startlinjen, oberoende om den utför första hindret eller inte.
Tidtagningen startar också om föraren skär eller överskrider linjen mellan tidtagningsstolparna.

–
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Startlinje

Startlinjen markeras med tidtagningsstolpar eller andra synliga föremål. Ifall separata tidtagningsstolpar inte används
utgör första hoppet startlinjen.

Efter att hunden passerat startlinjen bedöms hundens prestation utgående från grendisciplinen.

Startlinjen är en del av tävlingsbanan. Startlinjen och tidtagningsstolparna är dock inga hinder. Tidtagningsstolparna får
inte vara placerade i förarens eller hundens löplinje.

Utförande
Hunden passerar startlinjen och fortsätter prestationen.

Hinderspecifik bedömning och fel
Diskvalificering

● hunden placeras på nytt bakom startlinjen efter att den en gång redan överskridit startlinjen (ifall inte domaren
bestämt så).

Banfel
● föraren går mellan tigtagningsstolparna eller annars skär eller överskrider linjen som går mellan stolparna

(tidtagningen startar). Fel ges inte ifall det är omöjligt för föraren att gå in i ringen utan att överskrida
startlinjen.

MÅL
Tidtagningen
Tidtagningen avslutas när hunden överskrider mållinjen efter att ha utfört sista hindret.

Mållinjen
Mållinjen markeras med tidtagningsstolpar eller andra synliga föremål. Ifall skilda stolpar inte används märker sista
hoppet ut mållinjen.

Mållinjen är en del av tävlingsbanan. Mållinjen och tidtagningsstolparna är dock inga hinder. Stolparna får inte vara
placerade i förarens eller hundens löplinje. 

Utförande

Hunden skär mållinjen när banprestationen avslutas.

Hinderspecifik bedömning och fel
Banfel

● föraren går mellan märkstolparna eller annars skär eller överskrider linjen mellan stolparna (tidtagningen
stannar inte). 

–
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4.2 HOPPHINDER

ENSKILT HOPPHINDER

Korkeus:
maxi (L) 50–60 cm
småmaxi (SL) 40–50 cm
medi (M) 30–40 cm
mini (S) 20–30 cm
småmini (XS) 10–20 cm

Leveys: delen som skall utföras 120–130 cm

I ett hopphinder kan endast en stycken ribba användas. Förutom hållaren som håller upp ribban får det inte finnas någon
del (ribbhållare eller profil), varken lös eller fast som sticker ut från stolpen eller infångaren.

Ribbans diameter skall vara minst 28 mm och högst 50 mm och på den skall finnas minst tre (3), från varandra urskiljbara
färgfält. Ribban kan tillverkas av trä eller annat säkert syntetiskt material; användande av metallribbor rekommenderas
inte. Ribban får inte vara för lätt och inte orimligt tung, och den får inte ha vassa kanter som orsakar smärta vid slag. Det
får inte förekomma stora skillnader mellan olika hopphinder i hur lätt ribborna lossnar.

Infångarens inre stolpe skall vara minst 100 cm och infångarens inre kant minst 75 cm hög. Infångarens bredd är 40-60
cm. Infångare får inte fästas vid varandra. Infångaren borde vara sådan att hunden inte har möjlighet att gå under eller
genom den.

Utförande
Hunden hoppar över den del av hindret som skall utföras.

Hinderspecifik bedömning och fel
Vägran

● hunden går under hindret
● hunden hoppar över hopphindrets infångare

Banfel
● någon del av hindret faller eller stjälper vid utförandet

–
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OXER

Korkeus: Enimmäissuoritussyvyys:
maxi (L) 50–60 cm 50 cm
småmaxi (SL) 40–50 cm 45 cm
medi (M) 30–40 cm 40 cm
mini (S) 20–30 cm 30 cm
småmini (XS) 10–20 cm 20 cm

En oxer består av två enskilda ribbhopp som placeras så att de ger också längd åt hoppet. Hopphindren placeras i
stigande ordningsföljd sett från riktningen för utförandet. Höjdskillnaden mellan ribborna på hopphindren är 10 - 25 cm
(för småmini 5 - 10 cm). Bakre hopphindrets ribba skall vara 10–30 cm längre än första hopphindrets ribba. I oxern kan
också ribbor som delas i 2–3 delar användas.

Ribban på oxerns främre infångare skall kunna ställas på 5–50 cm:s höjd.

Förutom hållaren som håller upp ribban får det inte finnas någon del (ribbhållare eller profil), varken lös eller fast som
sticker ut från stolpen eller infångaren. Bredden på den del av oxern som skall utföras är 120–130 cm.

Utförande
Hunden hoppar över den del av hindret som skall utföras.

Hinderspecifik bedömning och fel
Bedöms som enskilda hopphinder. Ifall båda ribborna faller räknas det som endast ett banfel. 

–
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MUR

Höjd: 
maxi (L) 50–60 cm
småmaxi (SL) 40–50 cm
medi (M) 30–40 cm 
mini (S) 20–30 cm
småmini (XS) 10–20 cm 

Bredd: delen som skall utföras 120–130 cm  
Tjocklek: i murens undre del ca 20 cm; i murens övre del minst 10 cm 
Tornen: Klart högre än hindret och fristående, minst 100 cm höga. Tornens tjocklek kan variera mellan 20–40 cm,
diametern på ett runt torn skall vara 30–40 cm. Tornen är en del av hindret.

Höjden på muren kan justeras genom att sätta förhöjningsdelar antingen under eller ovanpå muren eller alternativt
använda toppdelar av olika höjd.

Ovanpå murdelen skall 3–5 rivningsbara, säkra toppdelar placeras. De skall vara lika djupa som murens övre kant och
deras form skall vara enligt bilden. De rivningsbara toppdelarna skall vara aningen åtskiljda så att de kan falla ohindrat.
De rivningsbara toppdelarna skall vara täckta i botten eller sidorna.

Utförande
Hunden hoppar över den del av hindret som skall utföras.

Hinderspecifik bedömning och fel
Från muren kan endast ett banfel fås fastän flera än en del faller eller stjälper.

Banfel
● en eller flera delar av hindret faller eller stjälper vi utförandet
● murens torn stjälper
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LÅNGHOPP

Hindrets totala längd är:
maxi (L) 120– 150 cm       4 delar (övergångstid t.o.m. 31.12 2024 4 - 5 delar)
småmaxi (SL)    90-110 cm           3-4 lägsta delarna
medi (M) 70–90 cm            3 lägsta delarna
mini (S)    40–50 cm            2 lägsta delarna
småmini (XS) 35–45 cm            2 lägsta delarna

Delarnas bredd: 120–150 cm
Högsta delens höjd: 28 cm 
Lägsta delens höjd: 15 cm

Delarnas djup: 15 cm

Hindrets delar är skilda från varandra med jämna mellanrum. Långhoppets delar placeras med jämna mellanrum i
stigande ordning. Långhoppets första del skall vara minst 120 cm och sista del kan vara högst 150 cm bred.

Hindrets fyra hörn skall märkas ut med fristående, minst 120 cm höga hörnkäppar vars diameter är 3–5 cm. Ändorna på
käpparna skall vid behov skyddas för att trygga hundens och förarens säkerhet. Hörnkäpparna är inte en del av hindret.

Utförande
Hunden hoppar med ett språng över hindret i den riktning det skall utföras. 

Hinderspecifik bedömning och fel

För beröring av hindret ges inga banfel. På långhoppet kan man få endast ett banfel fastän flera än en del skulle stjälpa.
Långhoppets hörnkäppar underlättar bedömningen av hindret. Fel ges inte om hunden eller föraren vidrör en hörnkäpp
eller stjälper en sådan fastän en del av hindret skulle stjälpa som följd. 

Vägran

● hunden hoppar från ena sidan av hindret till andra
● hunden hoppar över sidan på hindret
● hunden hoppar från sidan och kommer rätt ut

Banfel
● en eller flera hinderdelar stjälper vid utförandet
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DÄCK

Öppningens diameter: 50–60 cm
Däckets tjocklek: 8–12 cm

Öppningens mittpunkt mätt från marken:
mini (S) 55 cm 
medi (M)                              55 cm
maxi (L) 80 cm  

Lägsta punkten på däckets inre yta mätt från marken:
småmini (xS) en höjd mellan 10-20 cm
småmaxi (sL) en höjd mellan 40-50 cm

Däcket skall bilda en enhetlig cirkelformad ring och i den skall användas stötabsorberande material. Däcket ställs på rätt
höjd med hjälp av två vertikalstöd på båda sidorna om däcket. Konstruktionen skall garantera tillräckligt stor stabilitet så
att den inte stjälper för lätt. På däckets övre kant får det inte finnas något horisontellt stöd.

Utförande

Hunden hoppar genom däcket.

Hinderspecifik bedömning och fel
Vägran

● hunden går under däcket
Banfel

● delbara däcket öppnas när hunden utför hindre

–
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4.3 KONTAKTHINDREN 

BALANSBOM

Höjd: 120–130 cm
Bredd: 30 cm
Delarnas längd: 360–380 cm

Balansbommen skall vara stabil och ytan får inte vara hal. På båda sluttande delarna fästs lister som förhindrar halkning
och underlättar klättrandet med jämna, ungefär 25 cm:s mellanrum. Listen får inte fästas närmare än 10 cm från
kontaktområdets gräns. Listerna bör vara 20 mm breda och 5–10 mm höga, och de får inte ha vassa kanter. 

Nedre kanterna på balansbommen får inte vara vassa och kanterna skall säkras så att hundens tassar inte kan glida in
under hindret. Balansbommens stödfötter får inte skjuta upp över bommens yta. Balansbommens fötter och övriga
stödkonstruktioner får inte förhindra ett säkert placerande av tunneln under hindret.

Kontaktfälten på de sluttande delarna märks ut 90 cm från nedre kanten genom att ovansidan och sidorna målas med en
färg som avviker från övriga hindret. Vitt, svart eller brunt får inte användas som färg på kontaktfälten.

Utförande

Hunden stiger upp på hindret och vidrör uppfartens del med fyra tassar eller del av tass, går över hindret och när den
avlägsnar sig från hindret vidrör den med minst en tass eller del av tassen nedfartens kontaktfält.

Hinderspecifik bedömning och fel
Diskvalifiering

● hunden rör nedfarten innan  innan den har rört uppfarten med samtliga sina tassar.
Vägran

● hunden avlägsnar sig från hindret förrän den har vidrört nedfarten med samtliga tassar
● hunden avlägsnar sig från hindret från annat ställe än nedfarten

Banfel
● hunden passerar nedfartens kontaktfält utan att vidröra det med minst en tass eller del av tassen
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GUNGBRÄDA

Bredd: 30 cm
Längd: 360–380 cm 
Höjd: Höjden 60 cm mätt från mitten av gungbrädans ovansida 

Gungbrädan skall vara stabil och dess yta får inte vara hal. Lister som förhindrar halkning godkänns dock inte.
Kontaktfältet på brädans båda ändor märks ut 90 cm från nedre kanten genom att ovansidan och sidorna målas med en
färg som avviker från övriga hindret. Vitt, svart eller brunt får inte användas som färg på kontaktfälten.

Gungbrädan skall vara rätt balanserad: den får inte gunga över eller återvända för fort och inte för långsamt. Små hundar
skall kunna få hindret att gunga över utan problem och på ett säkert sätt avlägsna sig från hindret. Gungbrädans axel får
inte vara belägen lägre än 10 cm mätt från gungbrädans yta. Nedre kanterna på gungbrädan får inte vara vassa och
kanterna skall säkras så att hundens tassar inte kan glida in under hindret.

Kontroll: Den ända på gungbrädan som svänger ner skall slå mot underlaget 2–3 sekunder efter det att en vikt som väger
ett (1) kilogram satts på mitten på kontaktfältet på den del som svänger ner; i annat fall skall gungbrädan justeras.
Justerandet av gungbrädan skall vara så okomplicerat som möjligt.

Utförande
När hunden stiger upp på hindret vidrör den uppfartens kontaktfält med minst en tass eller del av tassen, går över
hindret och när den avlägsnar sig från hindret vidrör den med minst en tass eller del av tassen nedfartens kontaktfält.
Gungans nedsvängande del skall vidröra underlaget innan hunden lösgör sig och avlägsnar sig från hindret. 

Hinderspecifik bedömning och fel

Vägran
● hunden avlägsnar sig från hindret innan den med alla sina fyra tassar passerat mittpunkten på hindret
● hunden återvänder efter att den överskridit mittpunkten och avlägsnar sig från hindret från delen före

mittpunkten

Banfel
● hunden passerar ett kontaktfält utan att vidröra det med minst en tass eller del av tassen
● hunden lösgör sig och avlägsnar sig från hindret innan gungans nedsvängande del vidrört underlaget
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A-HINDER

Bredd: minst 90 cm, får breda ut sig i nedre delen till 115 cm.
Delens längd: 265–275 cm.
Höjd: 170 cm.

A-hindret består av två delar/flatsidor som bildar formen av ett A. Toppen på hindret bildar en vinkel.

A-hindret skall vara stabilt och ytan får inte vara hal. På båda delarna fästs lister som förhindrar halkning och underlättar
klättrandet med jämna, ungefär 25 cm:s mellanrum. Listen får inte fästas närmare än 10 cm från kontaktområdets gräns.
Listerna bör vara 20 mm breda och 5 – 10 mm höga, och de får inte ha vassa kanter. Krönet på A-hindret skall vid behov
skyddas så att det inte är farligt för hunden. Nedre kanterna på A-hindret får inte vara vassa och kanterna skall säkras så
att hundens tassar inte kan glida in under hindret. A-hindrets stödkonstruktioner får inte förhindra ett säkert placerande
av tunneln under hindret.

Kontaktfältet på båda delarna märks ut 106 cm från nedre kanten genom att ovansidan och sidorna målas med en färg
som avviker från övriga hindret. Vitt, svart eller brunt får inte användas som färg på kontaktfälten.

Utförande

När hunden stiger upp på hindret vidrör den uppfarten med fyra tassar eller del av tass, går över hindret och när den
avlägsnar sig från hindret vidrör den med minst en tass eller del av tassen nedfartens kontaktfält.

Hinderspecifik bedömning och fel
Diskvalificering

● hunden överskrider krönet och landar direkt på marken utan att först ha vidrört nedgående delen
● hunden överskrider toppen utan att ha vidrört uppgående delen med samtliga tassar

Vägran
● hunden avlägsnar sig från hindret förrän den har vidrört nedgående delen med alla sina tassar
● hunden avlägsnar sig från hindret från uppfarten

Banfel
● hunden passerar nedfartens kontaktfält utan att vidröra det med minst en tass eller del av tassen
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4.4 ÖVRIGA HINDER

RUND TUNNEL

Inre diameter: 60 cm
Längd: 3–6 m

Tunneln skall vara flexibel så att den kan bilda en böj. Tunneln skall alltid vara utdragen till sin fulla längd. Materialet skall
garantera ett enhetligt grepp i hela hindret, det rekommenderas att man använder ljusa färger. Tunnlarna på banan skall
ha likvärdiga greppegenskaper.

Man skall säkra att tunneln hålls på plats och i rätt form med hjälp av stöd och/eller hållare. Antalet vikter på tunneln
skall vara 1 par/meter. Stöden och/eller hållarna som håller tunneln på plats får inte ändra på tunnelns form och inte
minska på tunnelns diameter. 

Utförande
Hunden går genom tunneln.

Hinderspecifik bedömning och fel
Vägran

● hunden tränger in endast lite i tunneln och drar sig tillbaka
● när hunden närmar sig hindret från sidan, alla felaktiga försök att utföra hindret ses som vägran
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SLALOM

Antalet slalomkäppar är 12
Käpparnas höjd: 100–120 cm
Käpparnas tjocklek: 3–5 cm 

Slalomkäpparna skall vara styva, och de skall stå på ett avstånd av 60 cm från varandra (fria mellanrummet).
Slalomkäpparna skall vara av trä eller något annat säkert syntetiskt material (metall rekommenderas inte). Obs.
användande av metallkäppar i slalom i internationella tävlingar är förbjudet. Holkarna utanför käpparna får vara högst 10
cm höga. 

Käpparnas skena skall vara stadig och säker. Skenans stöd skall inte vara placerade på den rutt som hunden tar när den
utför hindret enligt reglerna. Skenans maximala tjocklek är 8 mm och maximala bredd 8 cm. 

Utförande
Hunden påbörjar slalom så att den första käppen lämnar på hundens vänstra sida, andra käppen på hunden högra sida
o.s.v. Hunden bör utföra varje port rätt och den avslutar slalom så att den sista käppen lämnar på hundens högra sida.

Hinderspecifik bedömning och fel

Varje fel början är vägran. I slalom kan man få endast ett banfel om man går förbi en port.

Diskvalificering
● varje port måste göras rätt, annars diskvalificeras hunden på nästa hinder
● hunden utför slalom tillbakavägen mer än två portar

Vägran
● hunden påbörjar slalom fel
● alla försök att påbörja slalom bör bedömas

Banfel
● hunden går förbi port
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GAMES-SLALOM

Antalet slalomkäppar är 6
Käpparnas höjd: 100–120 cm
Käpparnas tjocklek: 3–5 cm 

Slalomkäpparna skall vara styva, och de skall stå på ett avstånd av 60 cm från varandra (fria mellanrummet).
Slalomkäpparna skall vara av trä eller något annat säkert syntetiskt material (metall rekommenderas inte). Obs.
användande av metallkäppar i slalom i internationella tävlingar är förbjudet. Holkarna utanför käpparna får vara högst 10
cm höga. 

Käpparnas skena skall vara stadig och säker. Skenans stöd skall inte vara placerade på den rutt som hunden tar när den
utför hindret enligt reglerna. Skenans maximala tjocklek är 8 mm och maximala bredd 8 cm. 

Utförande
Hunden påbörjar slalom så att den första käppen lämnar på hundens vänstra sida, andra käppen på hunden högra sida
o.s.v. Hunden bör utföra varje port rätt och den avslutar slalom så att den sista käppen lämnar på hundens högra sida.

Hinderspecifik bedömning och fel

Varje fel början är vägran. I slalom kan man få endast ett banfel om man går förbi en port.

Diskvalificering
● varje port måste göras rätt, annars diskvalificeras hunden på nästa hinder
● hunden utför slalom tillbakavägen mer än två portar
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Vägran
● hunden påbörjar slalom fel
● alla försök att påbörja slalom bör bedömas

Banfel
● hunden går förbi port
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HOOP

Höjd: 90 - 100 cm (från marken till nedre kanten på bågen)
Bredd: 80 - 90 cm (inre måttet från ena sidstycket till andra)
Sidstyckets och bågens tjocklek: 15 - 32 cm
Sidstyckets höjd: 40 - 50 cm
Längden på stödfotens distans: högst 10 cm
Stödfotens längd: 35 - 60 cm

En hoop består av en nedre basdel med eller utan ribba samt en bågdel som fästs i den. En hoop med en nedre basdel
försedd med ribba kan ha antingen en (1) eller två (2) stödfötter, en hoop med nedre basdel utan ribba har alltid två (2)
stödfötter. Bågen fästs i sidstycket antingen med koppling eller så skall bågen vara så långt inne i sidstycket att den är
säker. I basdelen kan 4-grenkoppling (4-way fitting) eller två T-kopplingar användas.

Material och färg:
Materialet i en hoop är plast eller aluminium och formen antingen rund eller rundad. Basdelen skall vara urskiljbar från
underlaget. Röd basdel rekommenderas inte. Bågdelen rekommenderas vara av annan färg än basdelen för att kunna
särskiljas.

Ändarna på hoopens fötter skall vara täckta (slutna ändar på rören). Det får inte finnas vassa delar på hoopen som kan
skada hunden.

Användning av hoop
I modellen med en stödfot skall stödfoten alltid placeras på sidan för yttre kurvan. I banplaneringen skall man undvika
närmanden där hundens linje överskrider stödfoten. På banan skall endast en typ av hoop användas (utan nedre ribba /
med nedre ribba).

Utförande
Hunden går genom hoopen

Hinderspecifik bedömning och fel
Diskvalificering

● Hunden stjälper hindret

Banfel
● hunden går förbi hindret
● hunden utför hindret från fel håll
● hoop flyttar klart på sig
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HOOPERS-TUNNEL

Diameter: 80 cm
Längd: 1 m

Tunneln skall vara flexibel och den skall alltid vara utdragen till sin fulla längd. Materialet skall garantera ett enhetligt
grepp i hela hindret. Man skall säkra att tunneln hålls på plats med hjälp av tunnelvikter: rekommendation två tyngder -
en i vardera ändarna, men en tillräckligt bred tyngd räcker också. På utsidan av tunnelvikten får det inte finnas handtag
eller andra utskott som är farliga för hunden.

Utförande
Hunden går genom tunneln

Hinderspecifik bedömning och fel

Banfel
● hunden tränger endast lite in i tunneln och drar sig tillbaka
● hunden hoppar över hoopers-tunneln
● hunden hoppar på hoopers-tunneln
● hunden utför hindret från fel håll
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TUNNA

Höjd: 55 - 100 cm
Diameter: 50 - 70 cm

Hindret har formen av en cylinder eller modellen av en traditionell tunna.Hindret skall vara säkert och det får inte
förekomma för hunden farliga utskott (som synliga handtag). Färgen skall vara urskiljbar från underlaget. Röd färg
rekommenderas inte. Rekommenderas extra kontrastfärg för att förbättra synligheten. Inne i tunnan kan vid behov en
vikt läggas. Övriga fastsättningsmetoder är inte tillåtna.

Utförande
Hunden går runt tunnan från den sida domaren bestämt.

Hinderspecifik bedömning och fel

Diskvalificering
● Hunden stjälper hindret

Banfel
● hunden passerar hindret från fel sida
● hunden går runt hindret i fel riktning
● tunneln flyttar klart på sig
● hunden hoppar över tunnan
● hunden hoppar mot tunnan
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STAKET

Höjd: 80 -100 cm
Bredd: 100-130 cm
Luftrum från underlaget: 0 - 12 cm
Stödfotens längd: 35 - 60 cm
Fötternas tjocklek: 15 - 32 mm
Nätets maskstorlek: 0,5 x 0,5 - 10 x 10 cm

Staketet är ett rektangulärt format, vägglikt på två stödfötter ståenden hinder som hunden skall gå runt. Materialet på
hindrets ramdel är av plast, aluminium eller trä och formen skall vara av antingen rund eller rundad. Staketets mittdel
skall vara av ett material som är säkert för hunden (nät, galler eller motsvarande). Hindret skall urskilja sig från
bakgrunden (t.ex. inte grönt på gräs). I allmänhet rekommenderas inte röd färg. På stödfötterna är det inte tillåtet med
distansdel (som på hoop). Fötternas ändar skall vara täckta. Hindret skall vara säkert, och det får inte finnas vassa ställen
som kan skada hunden.

Utförande
Hunden går runt staketet på den sida som domaren bestämt.

Hinderspecifik bedömning och fel

Diskvalificering
● Hunden stjälper hindret

Banfel
● hunden passerar hindret från fel sida
● hunden går runt hindret i fel riktning
● staketet flyttar klart på sig
● hunden går också lite över till fel sida på staketet och återvänder
● hunden hoppar över staketet
● hunden hoppar mot staketet

–

B.0 och B.1 - SIDA 40/41

https://docs.google.com/document/d/1cq9YVe2i8L3TqmctWJ63vU4oedcsRBhF/edit#heading=h.mhuhx4t3vh3t


Finska Agilityförbundet / förbundets möte 15.1.2022 & 23.4.2022
Finska Kennelklubben / prov- och tävlingsutskottet 4.3.2022 & 19.8.2022

I kraft fr.o.m 1.1.2023

B.0 ALLMÄNT GREN- OCH TÄVLINGSDIREKTIV
B.1 TÄVLINGSRINGEN OCH HINDREN

5 ÄNDRINGAR I GREN- OCH TÄVLINGSDIREKTIVET
Ändringar i direktivet bekräftas av Kennelklubben på förslag från FIAGIs styrelse.
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