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D.10 Kokoluokan määritysohje
YLEISTÄ
Tässä asiakirjassa kuvataan koiran kokoluokan määri ämistä. Koiran mi aamisen käytännön asiat on
koo u sääntöä tukevaan ohjeeseen “Ohje D.10 Mi aukseen lii yvät ohjeet”.

Käytetyt termit
Yksi äismi aus Virallisten agilitykilpailujen yhteydessä tehtävä koiran kokoluokan määri ävä mi aus.
Rajatapauskoirilla kokoluokka määritetään enintään viiden (5) yksi äismi auksen käsi ävällä
yksi äismi ausprosessilla.
Vahviste u mi austulos Kilpailukirjaan merki y mi a eto koiran kokoluokasta. Vahviste u
mi austulos sisältää sekä kansallisen/kansalliset e ä FCI -kokoluokan, johon koira on oikeute u
osallistumaan.
Mi aus laisuus Tilaisuus, jossa määritetään uudelleen koiran vahviste u kokoluokka.
Mi aus laisuuteen voivat osallistua myös yksi äismi austen sijaan koirat, jotka tarvitsevat
vahvistetun mi austuloksen kilpailukirjan vahvistamista varten. Tilaisuuden järjestää joko SAGI tai
SAGI:n jäsenseura. Mi aus laisuuksista ilmoitetaan SAGI:n ko sivuilla.
Mi austodistus: Ennen vuo a 2022 mi aus laisuudesta saatu lomake, joka sisältää
vahvistetusta mi austuloksesta.

edon

Rajatapauskoira Koira, joka on kooltaan ± 1 cm kansallisen- tai FCI-kokoluokan rajalta.

1 KOIRAN MITTAUS
1.1 Koiran mi auskelpoisuus ja ilmoi autuminen mi aukseen
Mita avan koiran tulee täy ää agilitysäännöstössä määritetyt kilpailuoikeudelle asetetut vaa mukset
säännön D.3 “Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje” mukaises ja mi ausmaksu tulee olla makse u.
Koiria, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja, ei mitata. Kilpailuissa tulee mitata kaikki koirat tasoluokasta
riippuma a, joiden mi aaminen on sääntöjen mukaan väl ämätöntä. Kilpailuissa voidaan mitata
myös koiria jotka eivät kilpaile kyseisessä kilpailutapahtumassa. Kilpailunjärjestäjä voi aikataulullisista
syistä rajoi aa mita avien koirien määrää (kuitenkin huomioiden kohta 2.7). Tällöin mi aukseen
ilmoi autumisjärjestys ratkaisee mita avat koirat.
Koiran tulee olla ilmoi autunut ennakkoon yksi äismi aukseen tai mi aus laisuuteen.
- Yksi äismi aukseen ilmoi audutaan kisajärjestäjän ilmoi amalla tavalla
- Mi aus laisuuteen ilmoi audutaan SAGI:n ko sivuilla olevan linkin kau a
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1.2 Mi ausmaksut
Sekä yksi äismi ausprosessi e ä mi aus laisuus ovat maksullisia. Maksujen suuruuden vahvistaa
SAGI ja ilmoi aa ne ko sivuillaan sekä ilmoi autumisen yhteydessä.
Maksu tulee olla makse una ennen kuin koira voidaan mitata. Maksukui tarkistetaan ennen
mi austa. Maksua ei palauteta mi auksen epäonnistuessa arkuuden tai muun syyn vuoksi.
Yksi äismi ausprosessissa koirakolta peritään maksu vain ensimmäisen yksi äismi auksen
yhteydessä. Jatkomi aukset ovat maksu omia. Maksu omuus koskee myös kokoluokkarajojen
muutoksien johdosta tehtäviä jatkomi auksia.
SAGI:n jäsenyhdistyksen järjestämä mi aus laisuus voidaan hinnoitella järjestäjän päätöksellä SAGI:n
määri elemistä hinnoista poiketen.

1.3 Koiran mi aaminen
Koiran säkäkorkeuden mi aaminen suoritetaan ensisijaises lapaluiden korkeimmasta kohdasta
koiran seistessä mi ausasennossa. Vaihtoehtoises mi aus suoritetaan rintarangan okahaarakkeiden
korkeimmasta kohdasta, mikäli nämä ovat lapaluiden kohdalla korkeammalla. Mi ausasento on
esite y ohjeessa “Ohje D.10 Mi aukseen lii yvät ohjeet”. Mi auksessa koiralla saa olla päällä
enintään kaulapanta.
Mi aus suoritetaan kovalla, tasaisella ja liukuma omalla alustalla (esimerkiksi trimmauspöydällä)
käy äen SAGIn hyväksymää säkämi aa ja EU I tai II luokiteltua rullami aa.
Tuomari mi aa koiran ensin kokoluokan määri ämiseksi ja seuraavaksi koiran korkeuden yhden (1)
cm mi ausvälille lastoin a varten. Tuomarin tulee tarvi aessa tehdä useita mi auksia
varmistaakseen tuloksen toiste avuuden.
Mikäli koiran kokoluokkaa ei pystytä luote avas
kilpailuihin.

määri ämään, sillä ei ole oikeu a osallistua

1.4 Mi aajat
Yksi äismi auksissa sekä mi aus laisuuksissa mi aajina toimivat SAGI:n mi auskoulutuksen
hyväksytys suori aneet suomalaiset agilitytuomarit. Mi auksissa noudatetaan Kennelliiton
voimassaolevaa jääviyssääntöä.
Ulkomaalainen tuomari tai suomalainen tuomari joka ei ole suori anut SAGI:n mi auskoulutusta, voi
määri ää koiran kokoluokan, jo a koira voi osallistua kyseiseen kilpailutapahtumaan. Mi aus
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merkitään kilpailukirjan takasivulle, mu a tätä ei lasketa yksi äismi ausprosessiin mukaan. Kyseinen
koira tulee ilmoi aa seuraavassa kilpailussa yksi äismi aukseen, 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
yksi äismi auksissa tai erillisessä mi aus laisuudessa. Koiran kokoluokan vahvistaminen on esite y
alla olevassa kuvassa.

Mikäli koiran korkeus on yli 1 cm päässä kansallisen- tai FCI-kokoluokan rajasta, koiran kansallinen
sekä FCI-kokoluokka vahvistetaan ensimmäisen mi auksen perusteella. Vahviste u mi austulos
kirjataan kilpailukirjaan.
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Mikäli koira on rajatapaus (kansallinen- tai FCI-kokoluokan raja), koira mitataan niin monta kertaa,
e ä sillä on kolme mi austulosta kolmelta eri tuomarilta samaan kokoluokkaan. Vahviste u
mi austulos kirjataan kilpailukirjaan.
Rajatapauskoiran tulee kerätä mi austulokset peräkkäisistä kilpailuista, mikäli se on tuomarin
puolesta mahdollista. Jokainen mi austulos tulee olla eri tuomarilta. Koira kilpailee ensimmäisen
yksi äismi auksen mukaisessa kokoluokassa, kunnes sillä on lopullisen kokoluokan määri ävä
vahviste u mi austulos.
Tuomari vahvistaa kilpailukirjan allekirjoituksella vasta, kun koiran kokoluokka on lopullises
määrite y.

2.2 Uusintami aukset
2.2.1 Uusintami aus mi aus laisuudessa
Koiran ohjaajalla on mahdollisuus viedä koira mi aus laisuuteen kokoluokan uudelleenmääritystä
varten enintään kaksi (2) kertaa. Kokoluokan uudelleenmääritys voidaan tehdä vain
mi aus laisuudessa. Tieto koiran uusintami auksesta ja sen mi austuloksesta kirjataan koiran
kilpailukirjan etuaukeamalle. Uudelleenmäärite y koiran kokoluokka korvaa edellisen määrityksen.

2.2.2 FCI mitatun koiran uusintami aus
Koirat mitataan FCI:n toimesta niiden osallistuessa ensimmäistä kertaa FCI:n arvokilpailuihin.
FCI-mita u kokoluokka on väli ömäs voimassa kaikissa FCI:n kilpailuissa (AWC, EO, JOAWC sekä
KV-kilpailut) ja SAGI:n määri ämissä karsintakilpailuissa FCI:n arvokilpailuihin, eikä sitä näissä voi
muu aa.
Mikäli mita u kokoluokka eroaa kansallises mitatusta, koira siirtyy väli ömäs myös kansallisissa
kilpailuissa FCI-mi auksen mukaiseen kokoluokkaan.
Koiran ohjaajalla on edelleen mahdollisuus tuoda FCI-mita u koira kansalliseen uusintami aukseen,
jossa määritetään koiran kansallinen kokoluokka uudelleen. Kansallisen kokoluokan muutos vaiku aa
koiran mahdollisuuteen kerätä maajoukkueen karsintakilpailuihin tarvi avia tuloksia D.8 “Erityisten
kilpailujen järjestämisohje”.

2.3 Mi austuloksien kirjaaminen
Mi austuloksesta kirjataan SAGI:n etokantaan ja yksi äismi austen pöytäkirjasta tulee ilmetä
seuraavat edot (myös yksi äismi auksista):
- päivämäärä ja paikkakunta
- koiran rekisterinumero
- mi aavan tuomarin nimi
- tuomarinumero
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-

kansallinen kokoluokka (XS, S, M, SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L)
lastomi auksen mi avälitulos (esim. 32-33 cm)

Yksi äismi auksesta kirjataan kilpailukirjaan seuraavat edot:
- päivämäärä ja paikkakunta
- mi aavan tuomarin nimi, tuomarinumero ja allekirjoitus
- kansallinen kokoluokka (XS, S, M, SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L)
lastomi auksen mi avälitulos (esim. 32-33 cm)
Vahviste u mi austulos kirjataan kilpailukirjaan seuraavin edoin:
- päivämäärä ja paikkakunta
- mi aavan tuomarin nimi, tuomarinumero ja allekirjoitus
- kansallinen kokoluokka (XS, S, M,SL, L) sekä FCI kokoluokka (S, M, I, L)
Mi austulos kirjataan koiran kilpailukirjaan ja tallennetaan SAGI:n etokantaan. Kilpailutapahtuman
yksi äismi auksista laaditaan pöytäkirja. (ks. “Ohje D.10 Mi aukseen lii yvät ohjeet”, kohta 4).

2.4 Ulkomaalaiset koirat
Mikäli koiran kilpailukirjasta tai muusta luote avasta lähteestä voidaan todentaa koiran korkeus (cm),
voi koira kilpailla kansallisissa kokoluokissa. Mikäli koiran korkeu a kansallisiin luokkiin ei voida
todentaa, tuomari voi määri ää kokoluokan kohdan 2.1 mukaises , tai koira kilpailee sille
määritetyssä FCI-luokassa.
Ulkomaalaisen koiran suositellaan ilmoi autuvan yksi äismi aukseen ennakkoon.

2.5. Koirat, jotka ovat kilpailleet ennen 1.7.2019 ja joilla ei ole vahviste ua mi austulosta
Koirat jotka ovat kilpailleen ennen 1.7.2019 ja joilla ei ole vahviste ua mi austulosta, kokoluokka
määritetään kohdan 2.1 mukaises . Koira saa kilpailuoikeuden he ensimmäisen yksi äismi auksen
jälkeen.

2.6 Uuden FCI-kokoluokkamuutoksen (Intermediate I) myötä jatkomita avat koirat (47-49
cm)
FCI-kokoluokan määritys suoritetaan mi aus laisuudessa tai yksi äismi auksina kohdan 2.1
mukaises vuoden 2022 aikana. Mikäli koiran FCI-kokoluokan jatkomi aukset ovat kesken 1.1.2023
jälkeen, koiran tulee hakeutua mi aukseen ensimmäisessä kilpailussa, joihin se osallistuu ja kerätä
mi austulokset peräkkäisistä kilpailuista, mikäli se on tuomarin puolesta mahdollista.
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Ohjeen mukaiset jatkomi aukset koskevat kaikkia jo mita uja kilpailevia koiria tasoluokasta
riippuma a.
- 47-48 cm: Koirat jotka on mita u kansalliseksi pikkumaksiksi (SL) mi austuloksella 47-48 cm
on osallistu ava jatkomi auksiin kilpailuoikeuden säily ämiseksi. Koirat mitataan
mi aus laisuudessa tai yksi äismi auksin kohdan 2.1 mukaises . Kilpailukirjaan jo kirja u
mi austulos lasketaan koiran ensimmäiseksi mi austulokseksi. Koiran kansallinen- ja
FCI-kokoluokka vahvistetaan uuden FCI-kokoluokkarajan mukaan, kun sillä on kolme (3)
mi austa samaan kokoluokkaan.
- 48-49 cm: Koirat, jotka on mita u kansalliseksi pikkumaksiksi (SL) mi austuloksella 48-49 cm
voivat jatkaa kilpailemista kansallisessa pikkumaksi (SL) luokassa ja kilpailla FCI-kilpailuissa
maksi (L) luokkassa ilman jatkomi auksia. Koiran FCI-kokoluokkaan tarkistamista varten
voidaan omistajan/ohjaajan niin halutessa tehdä jatkomi aukset kohdan 2.1 mukaises .
Kilpailukirjaan jo kirja u mi austulos lasketaan koiran ensimmäiseksi mi austulokseksi.
Koiran kokoluokka vahvistetaan uuden kokoluokkarajan mukaan, kun sillä on kolme (3)
mi austa samaan kokoluokkaan.
FCI-kokoluokka 48-49 cm kokoisella koiralla tulee vahvistaa viimeistään 30.8.2023. Sen jälkeen
koiran voi uusintami au aa kohdan 2.2 mukaises .
HUOM! Kansalliseksi pikkumaksiksi (SL) mi austuloksella 49-50 cm jatkavat kilpailemista kansallisessa
pikkumaksi (SL) luokassa ja kilpailevat FCI maksi (L) luokassa ilman jatkomi auksia.

2.7 Siirtymäaika jatkomi auksille (vuoden 2022 loppuun saakka)
Kilpailunjärjestäjän tulee varata jokaisen kilpailupäivän aikana mi ausmahdollisuus vähintään
kuudelle (6) FCI-kokoluokkamuutoksen takia jatkomi auksia tarvitsevalle koiralle tasoluokasta
riippuma a 31.12.2022 saakka. Mi aukseen ilmoi autumisjärjestys ratkaisee mita avat koirat.

3. MITTAUSTILAISUUDEN JÄRJESTÄMINEN
Mi aus laisuuden voi järjestää SAGI tai SAGI:n jäsenseura. Jäsenseura voi anoa mi aus laisuuden
järjestämisen SAGI:lta. Anomuksessa esite ävät edot ovat kerro u “Ohje D.10 Mi aukseen lii yvät
ohjeet”.

4. YKSITTÄISMITTAUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Yksi äismi auksen tai mi aus laisuuden järjestämiseen tarvi ava eto on kerro u ohjeessa “Ohje
D.10 Mi aukseen lii yvät ohjeet”.

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