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 D.10 Mi�aamiseen lii�yvät ohjeet 

 1 YLEISTÄ 
 Tämä ohje tukee säännön “D.10 Kokoluokan määritysohje” käytännön toteutusta. 

 2 OHJAAJAN OHJEISTUS 
 Koira  tulee  ilmoi�aa  ennakkoon  yksi�äismi�aukseen  tai  mi�aus�laisuuteen.  Koiran  mi�aukseen 
 ilmoi�aja  vastaa  koiran  mi�auskelpoisuuden  täy�ymisestä  (säännön  D.3  “Kilpailukelpoisuuden 
 tarkastamisohje”  mukaises�)  sekä  mi�ausmaksun  maksamisesta  ennen  mi�austa.  Mi�ausmaksu 
 maksetaan  SuomiSport-palvelun  kau�a.  Ilmoi�ajan  tulee  esi�ää  kui�  maksusta  mi�auspaikan 
 ilmoi�autumispisteessä. 

 Koira  tulee  olla  opete�u  mi�aajan  käsi�elyyn  ja  mi�aukseen  siten,  e�ä  mi�aus  on  mahdollista 
 suori�aa.  Ohjaajan  tulee  kertoa  mi�aajalle,  mikäli  koira  arkuu�aan  tai  muuten  on  hänen  mielestään 
 hankala  mita�avaksi.  Mikäli  koiraa  ei  saada  mita�ua  sen  arkuuden  tai  muun  syyn  vuoksi,  sen  mi�aus 
 keskeytetään. 

 Koira  ei  saa  osoi�aa  aggressiota  mi�aajaa  tai  avustavia  ihmisiä  kohtaan.  Aggressiivises�  käy�äytyvä 
 koira  jätetään  mi�aama�a  ja  asiasta  raportoidaan  lomakkeella  “Ilmoitus  vihaises�  käy�äytyvästä 
 koirasta”.  Lomake  lähetetään  SAGI:lle  ohjeen  “D.4  Agilitykilpailujen  tulosten  lähe�ämisohje” 
 mukaises�. 

 Mi�auksessa  koiralla  saa  olla  päällä  enintään  kaulapanta.  Mi�auksessa  ei  saa  käy�ää  kuonopantaa  tai 
 -koppaa. 

 Suosituksena  on  koiran  rii�ävä  liiku�aminen  ennen  mi�austa,  jo�a  sen  lihaksisto  olisi  luonnollisen 
 rento mi�austa varten. 

 Mi�auksessa  mi�aajalle  annetaan  työrauha  kaikkien  muiden  toimijoiden  (toimihenkilöt,  ohjaaja, 
 koiran virallinen avustaja, kasva�aja jne) toimesta. 

 Mi�austapahtumaan tulee o�aa mukaan: 
 -  rekisteritodistus 
 -  rokotustodistus 
 -  kilpailukirja 
 -  kui� suoritetusta maksusta 
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 3 MITTAUKSEN JA MITTAAJAN OHJEISTUS 

 3.1 Mi�auspaikka ja mi�auksessa käyte�ävä välineistö 

 Mi�ausalustan  tulee  olla  vakaa,  koiralle  rii�ävän  �lava,  kova,  tasainen  ja  liukuma�omalla  pinnalla 
 varuste�u,  esimerkiksi  trimmaus-  tai  agilitypöytä  (Huom!  Mikäli  käytetään  agilitypöytää,  sen  pinnan 
 tulee  olla  rii�ävän  tasainen).  Mi�ana  käytetään  SAGIn  hyväksymää  säkämi�aa,  joka  voi  olla  myös 
 tuomarin omassa käytössä oleva mi�a. Säkämitalla määrite�y korkeus mitataan rullamitalla. 

 3.2. Mi�ausasento 

 Koiran  korkeus  mitataan  lapaluiden  korkeimmasta  kohdasta  (kuva  1).  Jos  koiran  rintarangan  nikamien 
 okahaarakkeet  ovat  kuitenkin  korkeammalla  kuin  lapojen  korkeimmat  kohdat,  koiran  korkeus 
 mitataan näiden lapaluiden välissä olevien okahaarakkeiden päältä (kuva 2). 

 Koiran mi�ausasento 
 1.  Koiran  kyynärvarret  (kyynärluu  ja  vär�näluu)  ovat  sivusta  katso�una  täsmälleen 

 pystysuorassa (kuva 3). 
 2.  Koiran  etujalat  ovat  edestä  katso�una  täsmälleen  pystysuorassa,  rintakehän  mukaises� 

 normaalilla leveydellä toisistaan (kuva 4). 
 3.  Käyräraajaisilla  (kondrodystrofisilla  roduilla)  pystysuoruus  ei  rakenteellisten  poikkeavuuksien 

 vuoksi  toteudu.  Tässä  tapauksessa  raajat  asetetaan  keskenään  mahdollisimman  symmetrises� 
 (kuva 5). 

 4.  Koiran  selkärangan  ja  kaulan  tulee  olla  suorassa  linjassa  eli  koiran  pää  ja  katse  eteenpäin 
 (kuva 6). 

 5.  Koiran  toisen  takaraajan  välijalka  (tai  molempien  takaraajojen  välijalat)  ovat  sivusta 
 katso�una täsmälleen pystysuorassa (kuva 7). 

 6.  Koiran kaularanka on sivusta katso�una 45 asteen kulmassa vaakasuoraan tasoon nähden. 
 7.  Koiran niskan silue� on tällöin 30- 35 asteen kulmassa (kuva 8). 
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 8.  Koiran paino on jakautuneena tasan sen kaikille neljälle raajalle (kuva 9). 
 9.  Koira ei nojaa esi�äjän kehoon eikä käsiin. 
 10.  Koiralle voi tehdä jakauksen, jos sillä on paljon karvaa säkäalueella. 

 Tuomarin  tulee  varmistaa,  e�ä  koira  seisoo  vaaditussa  mi�ausasennossa.  Tarvi�aessa  tuomari  voi 
 korjata  koiran  asentoa  tai  ohjeistaa  sen  esi�äjää  ase�elemaan  koiraa  oikeaan  mi�ausasentoon. 
 Koiraa  tulee  käsitellä  rauhallisin  ja  varmoin  o�ein.  Makupalojen  ja  avustajien  käy�ö 
 mi�aus�laisuudessa on salli�ua, mu�a se ei saa häiritä varsinaista mi�aamista. 

 3.3. Koiran kokoluokan määri�äminen 

 Tuomari  mi�aa  koiran  ensin  kokoluokan  määri�ämiseksi  ja  seuraavaksi  koiran  korkeuden  1  cm 
 mi�avälille �lastoin�a varten. 

 Tuomarin  tulee  tarvi�aessa  tehdä  useita  mi�auksia  varmistaakseen  tuloksen  toiste�avuuden.  Mikäli 
 mi�aus  joudutaan  tekemään  poikkeavan  monta  kertaa,  voi  tuomari  sallia  koiran  jaloi�elun  mi�austen 
 välillä. 

 Ensimmäisessä  mi�auksessa  säkämi�a  asetetaan  tarkas�  kiinteään  korkeuteen  (28,  35,  43,  48  tai  50 
 cm).  Säkämitan  korkeus  varmistetaan  rullamitalla  mitaten  etäisyys  mitan  pohjasta  säkäkappaleen 
 alaosaan. Koira asetellaan oikeaan mi�ausasentoon ja mi�aaja etsii säkäkorkeuden mi�auspaikan. 
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 Mi�aaja  tarkastaa,  e�ä  säkämi�a  on  maahan  nähden  pystysuorassa,  mitan  säkäkappale  on 
 vaakasuorassa  sekä  mitan  jalka  on  vaakatasossa  ja  jalka  ase�autuu  koko  matkaltaan  maata  pitkin. 
 Mitan säkäkappaleen tulee ase�ua tasaises� koiran molempien lapaluiden päälle. 

 Toisessa  mi�auksessa  mitan  säkäkappaleen  annetaan  liikkua  vapaas�  ja  se  kiristetään  tarkalleen 
 koiran lapaluiden tai poikkeus�lanteessa okahaarakkeiden päälle. 

 Kokoluokan määri�äminen mi�auksesta 
 ●  Jos  mitan  säkäkappaleen  ja  koiran  sää’än  väliin  jää  �laa,  koira  kuuluu  raja-arvoon 

 verra�una alempaan kokoluokkaan 
 ●  Jos  säkämitan  jalka  jää  roikkumaan  ilmaan  eli  mitan  ja  maan  väliin  jää  tyhjää,  koira 

 kuuluu ylempään kokoluokkaan 
 ●  Jos  mi�a  osuu  �iviis�  koiran  säkäalueelle  ja  maahan:  koiran  korkeus  on  täsmälleen 

 määritellyssä  korkeudessa  ja  koira  kuuluu  raja- arvoon  verra�una  ylempään 
 kokoluokkaan. 

 4 MITTAUKSEN JÄRJESTÄJÄN OHJEISTUS 
 Mi�auksen  järjestäjä  käsi�elee  mita�avien  koirien  ilmoi�autumis�edot  ohjeistuksen  (kohta  4) 
 mukaises�.  Mi�auksen  järjestäjän  tulee  tarkastaa  koiran  mi�auskelpoisuus  ja  mi�ausmaksu  ennen 
 koiran  mi�aamista  säännön  “D.10  Kokoluokan  määrityksen  toimintaohje”  kohdan  1  ja  tämän  ohjeen 
 mukaises�. 

 Tarvikkeet yksi�äismi�aukseen tai mi�austapahtumaan: 
 ●  mi�auspöytä/pöy�ä 
 ●  ilmoi�autumispiste 
 ●  tulosten kirjauspiste 
 ●  toimistotarvikkeita 
 ●  lista mi�aukseen ilmoi�autuneista 
 ●  mikrosirun lukulaite (toiminta tarkiste�u ennakkoon) 
 ●  tulosten syö�öä varten �etokone tai vastaava 
 ●  mi�austapahtumassa tulos�n 

 4.1 Yksi�äismi�aukset 

 Mi�auksien  järjestäjän  tulee  ilmoi�aa  mi�aajalle  koirien  määrä  ennakkoon.  Yksi�äismi�auksille  on 
 vara�ava  rii�äväs�  aikaa  (suositus  5  min/koira).  Aikataulu  hyväksytetään  tuomarilla  ja  se  ilmoitetaan 
 kisakirjeessä.  Mikäli  kilpailupaikalle  tulee  ennakkoilmoi�autuma�omia  koiria  mi�aukseen,  niiden 
 mi�aamisesta  päätetään  paikan  päällä  tapauskohtaises�  -  vain  ennakkoon  ilmoi�autuneet  mitataan 
 varmuudella. 

 SIVU  4  /  6 



 Suomen Agilitylii�o 
 Hallitus/4.11.2022 
 Sääntö D.10 

 Voimassa 1.1.2023 alkaen 

 D.10 MITTAAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 

 Mi�auspaikan  tulee  sijaita  mahdollisimman  rauhallisessa  paikassa.  Sitä  ei  kuitenkaan  tarvitse 
 erikseen suojata esimerkiksi teltalla. 

 Yksi�äismi�auksissa on mi�aajalla syytä olla avustaja, jonka tehtävänä on: 
 -  Tarkastaa  ilmoi�autuminen  ja  koiran  mi�auskelpoisuus  “D.10  Kokoluokan  määrityksen 

 toimintaohje” kohdan 2 mukaises�. 
 -  Tarkastaa mi�ausmaksun kui� maksuvelvollisilta. 
 -  Kirjata  mi�austulos  sekä  �eto  mi�ausmaksun  tarkistamisesta  SAGIn  �etokantaan  (ks.  kohta 

 4). 
 -  Kisatapahtumassa  tehdyistä  yksi�äismi�auksista  tehdään  pöytäkirja,  jonka  tuomari 

 allekirjoi�aa.  Allekirjoite�u  pöytäkirja  toimitetaan  SAGIlle  sähköises�.  Pöytäkirja  voi  olla 
 yksi�äismi�austen pöytäkirja tai mi�austulosdatasta suodate�u pöytäkirja. 

 4.2 Mi�aus�laisuudet 

 Mi�auspaikan  tulee  sijaita  mahdollisimman  rauhallisessa  paikassa.  Sitä  ei  kuitenkaan  tarvitse 
 erikseen suojata esimerkiksi teltalla. 

 Mi�aus�laisuudessa tulee olla kaksi avustajaa, joiden tehtävänä on: 
 -  Tarkastaa  mi�aukseen  ilmoi�autuminen  ja  koiran  kilpailukelpoisuus  D.10  Kokoluokan 

 määrityksen toimintaohje” kohdan 2 mukaises�. 
 -  Tarkastaa mi�ausmaksun kui�. 
 -  Esitäy�ää mi�auslomake. 
 -  Tallentaa alkuperäinen mi�austodistus ja antaa kopio koiran omistajalle. 
 -  Kirjoi�aa  koiran  kilpailukirjan  etuaukeamalle  mi�aus�laisuuden  päivämäärä,  paikkakunta 

 sekä mi�austulos ja pyytää tuomarilta kui�aus. 

 4.3 Mi�aus�laisuuden järjestämisen anominen SAGI:lta 

 Jäsenseuran  tulee  anoa  mi�aus�laisuus  SAGI:lta  vähintään  kuukau�a  etukäteen  vapaamuotoisella 
 hakemuksella, joka osoitetaan SAGI:n toimistolle  mi�austyöryhmälle  . 

 Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat: 
 -  järjestävä seura 
 -  �laisuuden vastuuhenkilö 
 -  päivämäärä 
 -  paikkakunta ja paikka 
 -  tuomarit, joiden on sovi�u toimivan mi�aavina tuomareina (vähintään 5) 
 -  mi�ausmaksun suuruus 
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 Jäsenseuran  järjestämän  mi�aus�laisuuden  tulot  sekä  kulut  kuuluvat  kokonaisuudessaan  järjestävälle 
 seuralle. 

 5 ILMOITTAUTUMISTEN JA MITTAUSTULOSTEN KÄSITTELYOHJE 
 YKSITTÄISMITTAUKSIEN JÄRJESTÄJILLE 
 Yksi�äismi�auksessa tarvi�avat �edostot löytyvät kootus� Agilityliiton ko�sivuilta. 

 Ilmoi�autumiset: 
 -  Kilpailunjärjestäjä  vastaano�aa  yksi�äismi�auksen  ilmoi�autumiset.  Mi�aukseen 

 ilmoi�autumisen  ohje  tulee  olla  kirja�u  selkeäs�  yhdistyksen  ko�sivuille  ja/tai  kilpailun 
 lisä�etoihin KITU:ssa. 

 Mi�ausmaksun kui�n tarkistus: 
 -  mi�ausmaksun  kui�  tarkistetaan  jokaiselta  maksuvelvolliselta  mi�auspaikalla  ja  merkitään 

 �edoksi pöytäkirjaan sekä ko. koiran mi�aus�etoon. 

 Yksi�äismi�auksen tuloksien syö�ö: 
 -  Mi�austulokset  syötetään  sähköises�  käy�ämällä  lomake�a  “  Yksi�äismi�auksen  tuloksen 

 syö�ölomake”. 
 -  Tuomari tarkistaa �etojen oikeellisuuden ennen lähe�ämistä. 

 Pöytäkirjan täy�ö 
 -  Pöytäkirjaan  täytetään  koirakohtaises�  mi�aus�edot.  Lomakkeeseen  tulee  kirjata  myös 

 mi�ausmaksun tarkastus. 
 -  Tuomari  varmentaa  mi�austulokset  allekirjoituksella  yksi�äismi�austen  pöytäkirjaan. 

 Allekirjoite�u versio palautetaan SAGIin rapor�en sähköisen palau�amislomakkeen kau�a. 

 6 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän ohjeeseen vahvistaa SAGI:n hallitus. 
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