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D.11 Ohje, tuloskirjan merkinnät
Tämä kirjausohje perustuu sääntöihin “A Kilpailusääntö”, “B Laji- ja arvosteluohje”, “D.12 Tasoluokan
siirtymäsäännöt” sekä “D11 Kilpailukirja”, tuoden esimerkit soveltuvista kirjaustavoista.

1 MERKITYKSELLISTEN TULOKSIEN KIRJAAMINEN
D.11 “Kilpailukirja”- säännönmukaiset merkitykselliset tulokset kirjataan tuloskirjaan seuraavasti:

1-luokka
1-luokassa merkitykselliset tulokset ovat nollatuloksia (0,00).
Tuloskirjan lisätietosarakkeeseen kirjataan taulukon mukaiset lyhenteet:
Luokanvaihtoon oikeuttava tulos
Oikeus vaihtaa luokkaa
Pakko vaihtaa luokkaa

LUVA
OIVA
PAVA

Luvan kirjaamiskäytäntö
● LUVA/OIVA/PAVA-nollan ”järjestysnumero” kirjataan tuloskirjaan osoittamaan, kuinka mones
nousun mahdollistava nollatulos koirakolle oli. Esimerkiksi LUVA1, LUVA2, OIVA3, OIVA4 jne,
kunnes koira saa viimeisen nollansa ko. tasoluokassa (PAVA). Numeroinnin tarkoitus on helpottaa
tulosten seurantaa. Varsinainen tasoluokan nousu tapahtuu siirtosäännön mukaan.
● Tuloskirjan vanhoja tuloksia ei tarvitse numeroida, joten uusien sääntöjen mukainen ensimmäinen
nollatulos voi olla esimerkiksi “OIVA3”.
● Koska hyppyradalla saavutettujen LUVA-tulosten määrälle on rajoite (vähintään kahden
LUVA-tuloksen tulee olla agilityradalta), hyppynollien luvan “järjestysnumeroa” ei kirjata kuin
enintään 6 kpl. Tämän määrän ylittävät hyppyradan nollatulokset kirjataan vain nollatulokseksi (ei
LUVA-merkintää). Sitä ei myöskään merkitä LUVA-tuloksena pöytäkirjaan.
● Pöytäkirjoihin käytetään merkintöjä LUVA/OIVA/PAVA, ilman järjestysnumeroa.
Siirtosääntö:
Agilityn 1-luokassa tulee saavuttaa luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos(0,00) vähintään kahden eri
agilitytuomarin arvostelemana. Luokanvaihtoon huomioitavista tuloksista vähintään kahden tulee olla
agilityradalta.

SIVU 1/3

Suomen Agilityliitto ry

OHJE D.11

Hallitus hyväksynyt 12.02.2020
Voimassa 1.3.2020 alkaen

D.11 OHJE, TULOSKIRJAN MERKINNÄT

2-luokka
2-luokassa merkitykselliset tulokset ovat nollatuloksia (0,00)
Luokanvaihtotuloksia jaetaan 2-luokassa osallistujamäärän suhteessa taulukon mukaisesti. Muutoin
tuloskirjan merkinnöissä noudatetaan samoja merkintöjä kuin 1-luokassa.
Osallistujamäärä
1-5
6-10
11-15
16-20
21 -

Luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (0,00)
enintään voittajalle
enintään 2 parasta koiraa
enintään 3 parasta koiraa
enintään 4 parasta koiraa
enintään 5 parasta koiraa

Siirtosääntö:
Agilityn 2-luokassa tulee saavuttaa luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos(0,00) oheisen taulukon
mukaisesti. Luokanvaihtoon huomioitavista tuloksista vähintään kahden tulee olla agilityradalta.

3-luokka
Koiran tulos (3 lk)

Merkintä tuloskirjaan
tulosriville
Agilitysertifikaatti
SERT-A
Hyppysertifikaatti
SERT-H
FI AVA oikeuttavat tulokset
SERT-A, AVA
FI AVA-H oikeuttavat tulokset SERT-H, AVA-H
Sertifikaatin jakoperusteet
Osallistujien lukumäärä
1 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 tai enemmän

Merkintä tuloskirjan takasivulle
(malliteksti)
1. sert-A 17.6.2015 Herrala
1.sert-H 30.3.2017 Mujunen
3.sert-A 17.6.2017 Heino -> FI AVA
3.sert-H 1.5.2018 Virta -> FI AVA-H

Sertifikaatin siirtyminen
Sertifikaatin voi saada vain voittaja.
Sertifikaatti siirtyy enintään toiseksi sijoittuneelle koiralle.
Sertifikaatti siirtyy enintään kolmanneksi sijoittuneelle koiralle.
Sertifikaatti siirtyy enintään neljänneksi sijoittuneelle koiralle.
Sertifikaatti siirtyy enintään viidenneksi sijoittuneelle koiralle.

2 TIETO SIIRTYMISESTÄ UUTEEN TASOLUOKKAAN
Koiran siirtyessä ylempään/alempaan tasoluokkaan, vastaava koetoimitsija kirjaa tiedon siirtymisestä
tuloskirjaan taulukon mukaisesti.
Koiran luokka
Merkintä kisakirjaan
1 → 2 lk
”Siirtynyt 2 lk ”
2 → 3 lk
”Siirtynyt 3 lk”
3 → 2 lk
”Siirtynyt 2 lk ”
2 → 1 lk
”Siirtynyt 1 lk”
3 → 1 lk
”Siirtynyt 1 lk”
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3 ESIMERKKI TULOSKIRJASTA

4 MUUTOKSET TULOSKIRJAN MERKINNÄT - OHJEESEEN
Muutokset ohjeeseen vahvistaa SAGI:n hallitus.
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