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D.10 Kokoluokan määritysohje
YLEISTÄ
Tässä asiakirjassa kuvataan koiran kokoluokan määrittämistä. Koiran mittaamisen käytännön asiat on
koottu sääntöä tukevaan ohjeeseen “Ohje D.10 Mittaukseen liittyvät ohjeet”.

Käytetyt termit
Yksittäismittaus Virallisten agilitykilpailujen yhteydessä tehtävä koiran kokoluokan määrittävä mittaus.
Rajatapauskoirilla kokoluokka määritetään enintään viiden (5) yksittäismittauksen käsittävällä
yksittäismittausprosessilla.
Vahvistettu mittaustulos Kilpailukirjaan merkitty mittatieto koiran kokoluokasta. Vahvistettu
mittaustulos sisältää sekä kansallisen/kansalliset että FCI -kokoluokan, johon koira on oikeutettu
osallistumaan.
Mittaustilaisuus Tilaisuus, jossa määritetään uudelleen koiran vahvistettu kokoluokka.
Mittaustilaisuuteen voivat osallistua myös yksittäismittausten sijaan koirat, jotka tarvitsevat
vahvistetun mittaustuloksen kilpailukirjan vahvistamista varten. Tilaisuuden järjestää joko SAGI tai
SAGI:n jäsenseura. Mittaustilaisuuksista ilmoitetaan SAGI:n kotisivuilla.
Mittaustodistus: Ennen vuotta 2022 mittaustilaisuudesta saatu lomake, joka sisältää tiedon
vahvistetusta mittaustuloksesta.
Rajatapauskoira Koira, joka on kooltaan ± 1 cm kansallisen- tai FCI-kokoluokan rajalta.

1 KOIRAN MITTAUS
1.1 Koiran mittauskelpoisuus ja ilmoittautuminen mittaukseen
Mitattavan koiran tulee täyttää agilitysäännöstössä määritetyt kilpailuoikeudelle asetetut vaatimukset
säännön D.3 “Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje” mukaisesti ja mittausmaksu tulee olla maksettu.
Koiria, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja, ei mitata. Kilpailuissa tulee mitata kaikki koirat tasoluokasta
riippumatta, joiden mittaaminen on sääntöjen mukaan välttämätöntä. Kilpailuissa voidaan mitata
myös koiria jotka eivät kilpaile kyseisessä kilpailutapahtumassa. Kilpailunjärjestäjä voi aikataulullisista
syistä rajoittaa mitattavien koirien määrää (kuitenkin huomioiden kohta 2.7). Tällöin mittaukseen
ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mitattavat koirat.
Koiran tulee olla ilmoittautunut ennakkoon yksittäismittaukseen tai mittaustilaisuuteen.
- Yksittäismittaukseen ilmoittaudutaan kisajärjestäjän ilmoittamalla tavalla
- Mittaustilaisuuteen ilmoittaudutaan SAGI:n kotisivuilla olevan linkin kautta
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1.2 Mittausmaksut
Sekä yksittäismittausprosessi että mittaustilaisuus ovat maksullisia. Maksujen suuruuden vahvistaa
SAGI ja ilmoittaa ne kotisivuillaan sekä ilmoittautumisen yhteydessä.
Maksu tulee olla maksettuna ennen kuin koira voidaan mitata. Maksukuitti tarkistetaan ennen
mittausta. Maksua ei palauteta mittauksen epäonnistuessa arkuuden tai muun syyn vuoksi.
Yksittäismittausprosessissa koirakolta peritään maksu vain ensimmäisen yksittäismittauksen
yhteydessä. Jatkomittaukset ovat maksuttomia. Maksuttomuus koskee myös kokoluokkarajojen
muutoksien johdosta tehtäviä jatkomittauksia.
SAGI:n jäsenyhdistyksen järjestämä mittaustilaisuus voidaan hinnoitella järjestäjän päätöksellä SAGI:n
määrittelemistä hinnoista poiketen.

1.3 Koiran mittaaminen
Koiran säkäkorkeuden mittaaminen suoritetaan ensisijaisesti lapaluiden korkeimmasta kohdasta
koiran seistessä mittausasennossa. Vaihtoehtoisesti mittaus suoritetaan rintarangan okahaarakkeiden
korkeimmasta kohdasta, mikäli nämä ovat lapaluiden kohdalla korkeammalla. Mittausasento on
esitetty ohjeessa “Ohje D.10 Mittaukseen liittyvät ohjeet”. Mittauksessa koiralla saa olla päällä
enintään kaulapanta.
Mittaus suoritetaan kovalla, tasaisella ja liukumattomalla alustalla (esimerkiksi trimmauspöydällä)
käyttäen SAGIn hyväksymää säkämittaa ja EU I tai II luokiteltua rullamittaa.
Tuomari mittaa koiran ensin kokoluokan määrittämiseksi ja seuraavaksi koiran korkeuden yhden (1)
cm mittausvälille tilastointia varten. Tuomarin tulee tarvittaessa tehdä useita mittauksia
varmistaakseen tuloksen toistettavuuden.
Mikäli koiran kokoluokkaa ei pystytä luotettavasti määrittämään, sillä ei ole oikeutta osallistua
kilpailuihin.

1.4 Mittaajat
Yksittäismittauksissa sekä mittaustilaisuuksissa mittaajina toimivat SAGI:n mittauskoulutuksen
hyväksytysti suorittaneet suomalaiset agilitytuomarit. Mittauksissa noudatetaan Kennelliiton
voimassaolevaa jääviyssääntöä.
Ulkomaalainen tuomari tai suomalainen tuomari joka ei ole suorittanut SAGI:n mittauskoulutusta, voi
määrittää koiran kokoluokan, jotta koira voi osallistua kyseiseen kilpailutapahtumaan. Mittaus
merkitään kilpailukirjan takasivulle, mutta tätä ei lasketa yksittäismittausprosessiin mukaan. Kyseinen
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koira tulee ilmoittaa seuraavassa kilpailussa yksittäismittaukseen, niin kuin se olisi koiran
ensimmäinen kilpailu.

2 KOIRAN KOKOLUOKAN VAHVISTAMINEN JA MITTAUSTULOSTEN
KIRJAAMINEN
2.1 Koiran kokoluokan vahvistaminen
Koiran kokoluokka vahvistetaan ensimmäisen kerran joko kilpailujen yhteydessä olevissa
yksittäismittauksissa tai erillisessä mittaustilaisuudessa. Koiran kokoluokan vahvistaminen on esitetty
alla olevassa kuvassa.

Mikäli koiran korkeus on yli 1 cm päässä kansallisen- tai FCI-kokoluokan rajasta, koiran kansallinen- ja
FCI-kokoluokka vahvistetaan ensimmäisen mittauksen perusteella. Vahvistettu mittaustulos kirjataan
kilpailukirjaan.
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Mikäli koira on rajatapaus (kansallinen- tai FCI-kokoluokan raja), koira mitataan niin monta kertaa,
että sillä on kolme mittaustulosta kolmelta eri tuomarilta samaan kokoluokkaan. Vahvistettu
mittaustulos kirjataan kilpailukirjaan.
Rajatapauskoiran tulee kerätä mittaustulokset peräkkäisistä kilpailuista, mikäli se on tuomarin
puolesta mahdollista. Jokainen mittaustulos tulee olla eri tuomarilta. Koira kilpailee ensimmäisen
yksittäismittauksen mukaisessa kokoluokassa, kunnes sillä on lopullisen kokoluokan määrittävä
vahvistettu mittaustulos.
Tuomari vahvistaa kilpailukirjan allekirjoituksella vasta, kun koiran kokoluokka on lopullisesti
määritetty.

2.2 Uusintamittaus mittaustilaisuudessa
Koiran ohjaajalla on mahdollisuus viedä koira mittaustilaisuuteen kokoluokan uudelleenmääritystä
varten enintään kaksi (2) kertaa. Kokoluokan uudelleenmääritys voidaan tehdä vain
mittaustilaisuudessa. Tieto koiran uusintamittauksesta ja sen mittaustuloksesta kirjataan koiran
kilpailukirjan etuaukeamalle. Uudelleenmääritetty koiran kokoluokka korvaa edellisen määrityksen.

2.3 Mittaustuloksien kirjaaminen
Mittaustuloksesta kirjataan SAGI:n tietokantaan ja yksittäismittausten pöytäkirjasta tulee ilmetä
seuraavat tiedot (myös yksittäismittauksista):
- päivämäärä ja paikkakunta
- koiran rekisterinumero
- mittaavan tuomarin nimi
- tuomarinumero
- kansallinen kokoluokka (XS, S, M, SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L)
- tilastomittauksen mittavälitulos (esim. 32-33 cm)
Yksittäismittauksesta kirjataan kilpailukirjaan seuraavat tiedot:
- päivämäärä ja paikkakunta
- mittaavan tuomarin nimi, tuomarinumero ja allekirjoitus
- kansallinen kokoluokka (XS, S, M, SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L)
- tilastomittauksen mittavälitulos (esim. 32-33 cm)
Vahvistettu mittaustulos kirjataan kilpailukirjaan seuraavin tiedoin:
- päivämäärä ja paikkakunta
- mittaavan tuomarin nimi, tuomarinumero ja allekirjoitus
- kansallinen kokoluokka (XS, S, M,SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L)
Mittaustulos kirjataan koiran kilpailukirjaan ja tallennetaan SAGI:n tietokantaan. Kilpailutapahtuman
yksittäismittauksista laaditaan pöytäkirja. (ks. “Ohje D.10 Mittaukseen liittyvät ohjeet”, kohta 4).
SIVU 4/6

Suomen Agilityliitto
Hallitus hyväksynyt 11.5.2022

Sääntö D.10
Voimassa 28.5.2022 alkaen

D.10 KOKOLUOKAN MÄÄRITYSOHJE

2.4 Ulkomaalaiset koirat
Mikäli koiran kilpailukirjasta tai muusta luotettavasta lähteestä voidaan todentaa koiran korkeus (cm),
voi koira kilpailla kansallisissa kokoluokissa. Mikäli koiran korkeutta kansallisiin luokkiin ei voida
todentaa, tuomari voi määrittää kokoluokan kohdan 2.1 mukaisesti, tai koira kilpailee sille
määritetyssä FCI-luokassa.
Ulkomaalaisen koiran suositellaan ilmoittautuvan yksittäismittaukseen ennakkoon.

2.5. Koirat, jotka ovat kilpailleet ennen 1.7.2019 ja joilla ei ole vahvistettua mittaustulosta
Koirat jotka ovat kilpailleen ennen 1.7.2019 ja joilla ei ole vahvistettua mittaustulosta, kokoluokka
määritetään kohdan 2.1 mukaisesti. Koira saa kilpailuoikeuden heti ensimmäisen yksittäismittauksen
jälkeen.

2.6 Uuden FCI-kokoluokkamuutoksen (Intermediate I) myötä jatkomitattavat koirat (47-49
cm)
FCI-kokoluokan määritys suoritetaan mittaustilaisuudessa tai yksittäismittauksina kohdan 2.1
mukaisesti vuoden 2022 aikana. Mikäli koiran FCI-kokoluokan jatkomittaukset ovat kesken 1.1.2023
jälkeen, koiran tulee hakeutua mittaukseen ensimmäisessä kilpailussa, joihin se osallistuu ja kerätä
mittaustulokset peräkkäisistä kilpailuista, mikäli se on tuomarin puolesta mahdollista.
Ohjeen mukaiset jatkomittaukset koskevat kaikkia jo mitattuja kilpailevia koiria tasoluokasta
riippumatta.
- 47-48 cm: Koirat jotka on mitattu kansalliseksi pikkumaksiksi (SL) mittaustuloksella 47-48 cm
on osallistuttava jatkomittauksiin kilpailuoikeuden säilyttämiseksi. Koirat mitataan
mittaustilaisuudessa tai yksittäismittauksin kohdan 2.1 mukaisesti. Kilpailukirjaan jo kirjattu
mittaustulos lasketaan koiran ensimmäiseksi mittaustulokseksi. Koiran kansallinen- ja
FCI-kokoluokka vahvistetaan uuden FCI-kokoluokkarajan mukaan, kun sillä on kolme (3)
mittausta samaan kokoluokkaan.
- 48-49 cm: Koirat, jotka on mitattu kansalliseksi pikkumaksiksi (SL) mittaustuloksella 48-49 cm
voivat jatkaa kilpailemista kansallisessa pikkumaksi (SL) luokassa ja kilpailla FCI-kilpailuissa
maksi (L) luokkassa ilman jatkomittauksia. Koiran FCI-kokoluokkaan tarkistamista varten
voidaan omistajan/ohjaajan niin halutessa tehdä jatkomittaukset kohdan 2.1 mukaisesti.
Kilpailukirjaan jo kirjattu mittaustulos lasketaan koiran ensimmäiseksi mittaustulokseksi.
Koiran kokoluokka vahvistetaan uuden kokoluokkarajan mukaan, kun sillä on kolme (3)
mittausta samaan kokoluokkaan.
FCI-kokoluokka 48-49 cm kokoisella koiralla tulee vahvistaa viimeistään 30.8.2023. Sen jälkeen
koiran voi uusintamittauttaa kohdan 2.2 mukaisesti.
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HUOM! Kansalliseksi pikkumaksiksi (SL) mittaustuloksella 49-50 cm jatkavat kilpailemista kansallisessa
pikkumaksi (SL) luokassa ja kilpailevat FCI maksi (L) luokassa ilman jatkomittauksia.

2.7 Siirtymäaika jatkomittauksille (vuoden 2022 loppuun saakka)
Kilpailunjärjestäjän tulee varata jokaisen kilpailupäivän aikana mittausmahdollisuus vähintään
kuudelle (6) FCI-kokoluokkamuutoksen takia jatkomittauksia tarvitsevalle koiralle tasoluokasta
riippumatta 31.12.2022 saakka. Mittaukseen ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mitattavat koirat.

3. MITTAUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN
Mittaustilaisuuden voi järjestää SAGI tai SAGI:n jäsenseura. Jäsenseura voi anoa mittaustilaisuuden
järjestämisen SAGI:lta. Anomuksessa esitettävät tiedot ovat kerrottu “Ohje D.10 Mittaukseen liittyvät
ohjeet”.

4. YKSITTÄISMITTAUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Yksittäismittauksen tai mittaustilaisuuden järjestämiseen tarvittava tieto on kerrottu ohjeessa “Ohje
D.10 Mittaukseen liittyvät ohjeet”.

5 MUUTOKSET KOKOLUOKAN MÄÄRITTÄMISEN TOIMINTAOHJEESEEN
Muutokset ohjeeseen vahvistaa SAGI:n hallitus.
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