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 D.13 Erityisluvat 

 1 YLEISTÄ 
 Erityislupakäytännöt  koskevat  junioriohjaajia  sekä  kilpailemisen  poikkeusjärjestelyitä  tarvitsevia 
 paraohjaajia. 

 2 PYSYVÄISLUONTEINEN ERITYISLUPA 
 Pysyväisluonteinen  erityislupa  avustajan  käy�ämiseen  rataantutustumisessa  myönnetään  kaikille 
 ikäryhmissä alle 12 vuo�a (FCI U12) ja alle 15 vuo�a (FCI U15) kilpaileville ohjaajille. 

 Pysyväisluonteinen  erityislupa  on  voimassa  kansallisissa  kilpailuissa,  junioreiden  agilitykilpailuissa 
 sekä  JSP-SM-kilpailuissa  ilman  erillistä  hakemusta  tai  ilmoitusta.  Erityislupa  ei  ole  voimassa  muissa 
 kansallisissa arvokilpailuissa eikä KV-kisoissa. 

 Erityisluvalla saadut tulokset huomioidaan kansallisten arvokilpailuiden osallistumisoikeudessa. 

 3 PARAOHJAAJAN ERITYISLUPA 

 3.1 Yleistä 
 Ohjaaja  voi  hakea  SAGIlta  erityislupaa,  hakiessaan  osallistumisoikeu�a  para-agilitykilpailuihin  tai 
 mikäli  kilpaileminen  vaa�i  erityisjärjestelyjä.  Erityisluvassa  määritellään  edellytykset  kilpailu�lanteen 
 vakiintuneista  toimintatavoista  poikkeamiselle  rataantutustumisessa  ja  kilpailusuorituksessa. 
 Erityislupa  on  aina  henkilökohtainen  ja  sen  sisältö  riippuu  paraohjaajan  vamman  tai  haitan 
 laadusta  ja  vakavuudesta.  Saadakseen  erityisluvan  hakijan  tulee  täy�ää  erityisluvan 
 myöntämisen  kriteerit  (ks.  3.2 erityisluvan  hakeminen). 

 3.2 Erityisluvan hakeminen 
 Hakijan  tulee  toimi�aa  SAGIlle 

 ●  Erikseen täyte�ävä hakulomake, josta ilmenee 
 ○  hak  eeko  ohjaaja  oikeu�a  erityisjärjestelyihin  kansallisissa  kilpailuissa  vai  pelkästään 

 osallistumisoikeu�a para-agilitykilpailuihin 
 ○  hakijan  oma  esitys  siitä,  mihin  parakilpailuryhmään  (1- 7)  hän  omasta  mielestään 

 kuuluu 
 ●  Lääkärinlausunto,  joka  sisältää: 

 ○  arvion  ohjaajan  vamman  tai  haitan   laadusta  ja  vakavuudesta, 
 ○  arvion  haitan  tai  vamman  pysyvyydestä  ja  väliaikaisten  haitan/vamman  kohdalla 

 arvio  siitä,  milloin  haitan  tai  rajoi�een  vakavuu�a  ja  olemassaoloa  tulee 
 arvioida  uudelleen. 
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 ●  Lajivideo tai muu hakemusta täydentävä materiaali 
 ●  Suostumus  siihen,  e�ä  SAGI  voi  lähe�ää  hakemukset  ja  lääkärinlausunnot 

 kommentoitavaksi  agilitya  tuntevalle  lääkärille  ja  säily�ää  hakupapereita  liiton 
 toimistossa. 

 ●  Hakijan  allekirjoi�amana  kirjallinen  suostumus  SAGIlle  hakupapereiden  arkistoin�in  sekä 
 henkilö�etojen  ja  myönne�yjen  lupien  kirjaamiseen  para- rekisteriin. 

 3.3 Erityisluvan sisältö 
 Erityislupa  oikeu�aa  paraohjaajan  osallistumaan  para-agilitykilpailuihin  sekä  muihin  para-agilityn 
 tapahtumiin.  Erityisluvassa  määritetään  ryhmä,  johon  kilpailija  para-agilitykilpailussa  kuuluu  sekä 
 vahvistetaan  paraohjaajan  oikeus  tarvi�aviin  kilpailemista helpo�aviin  erityisjärjestelyihin: 

 1.   Erityisjärjestelyt  rataantutustumisessa 
 2.   Erityisjärjestelyt  kilpailusuoritukseen  lii�yen 

 Erityislupa  ja  kilpailijan  oikeus  erityisjärjestelyihin  voidaan  myöntää  määräaikaises�  tai  toistaiseksi 
 voimassaolevaksi.  Mikäli  haitan  tai  rajoi�een  todetaan  poistuneen,  oikeus  sen  perusteella 
 myönne�yyn  erityislupaan  lakkaa.  Kilpailijan  olosuhteiden  muu�uessa  erityisluvan 
 voimassaoloaikana  myönne�y  erityislupa  voidaan  o�aa  uuteen  tarkasteluun  uuden  hakemuksen 
 perusteella. 

 3.3.1 Parakilpailuryhmät 
 Paraohjaajat  luokitellaan 7  eri  ryhmään: 

 Ryhmä  1  Kilpailijat, jotka tarvitsevat moo�oroidun ajoneuvon  (kuten  sähköinen  pyörätuoli, 
 skoo�eri) 

 ●  Vakava  neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja 
 liikuntaelimistön  sairaus,  joka  edelly�ää   sähköpyörätuolin  käy�öä 
 kilpailusuorituksen  aikana. 

 Ryhmä  2  Kilpailijat, jotka tarvitsevat kela�avan pyörätuolin. 
 ●  Vakava  neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja 

 liikuntaelimistön  sairaus,  joka  edelly�ää   pyörätuolin  käy�öä 
 kilpailusuorituksen  aikana. 

 Ryhmä  3  Liikerajoi�eiset  kilpailijat,  jotka  voivat  liikkua  apuvälineitä (kyynärsauvat, 
 kävelykepit, tuet) käy�äen väl�ävän  (kohtuullisen)  nopeas�  ja  voivat  käy�ää 
 apuvälineitä   (kyynärsauvat,  kävelykepit,  tuet) 

 ●  Neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja  liikuntaelimistön 
 sairaus,  joka  edelly�ää   liikkumisen  apuvälineen  (esim.  sauvat) 
 käy�ämistä  kilpailusuorituksen  aikana. 
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 Ryhmä  4  Vahvas�  kävelyrajoi�eiset  kilpailijat,  jotka  voivat  liikkua  apuvälineitä 
 (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet) käy�äen  hitaas� 

 ●  Neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja  liikuntaelimistön 
 sairaus,  jonka  vuoksi  henkilö   kykenee  liikkumaan  korkeintaan 
 kävelyvauh�a  ilman  apuvälineitä. 

 Ryhmä  5  Kilpailijat,  joiden  liikkuminen  on    eri�äin  vahvas�  rajoi�unu�a  ja  jotka  voivat 
 liikkua  apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet) käy�äen hyvin  hitaas� 

 ●  Vaikea  neurologinen  tai  neurokirurginen  sairaus  tai  tuki-   ja 
 liikuntaelimistön  sairaus,  joka  edelly�ää   liikkumisen  apuvälineen  (esim. 
 sauvat)  käy�ämistä  kilpailusuorituksen  aikana. 

 Ryhmä  6  Kilpailijat, joilla muuhun kuin liikkumiseen vaiku�ava rajoite (kuten halvaantunut käsi, 
 näkö- tai kuulo-ongelma) 

 ●  Ais�vammat, liikkumiskykyyn vaiku�avat kogni�on vammat. 

 Ryhmä  7  Kilpailijat,  joilla  on muu kogni�ivinen rajoite. 

 3.3.2  Erityisjärjestelyt 
 Erityislupaa hae�aessa mahdolliset erityi  sjärjestelyt  (A-B) : 

 A: Erityisjärjestelyt  rataantutustumisessa 
 Oikeus  erityisjärjestelyihin  rataa  ntutustumisen  yhteydessä  voidaan  myöntää  kilpailijalle,  jolla 
 ais�vamma  (eriasteiset  näköongelmat,  tasapainoelimen  sairaudet  tai  merki�ävä  kuulo-ongelma) 
 tai  kogni�on  rajoi�eita.  Erityisjärjestelyt  mitoitetaan   rajoi�een  vaikutuksen  mukaiseksi. 

 Rataantutustumiseen  lii�yvinä  erityisjärjestelyinä  käytössä  ovat: 
 ●  Lisäaika  normaalin  rataantutustu  misen  lisäksi  2  tai  5  min,  jolloin  tutustumassa  voi 

 mahdollises�  olla   yhtä  aikaa  myös  muita  para- kisaajia 
 ●  Avustajan  käy�äminen  rataantutustumisessa 
 ●  Oikeus  erilliseen  rataantutustumiseen  (yksin  tai  yhdessä  muiden  para- kisaajien  kanssa) 
 ●  Oikeus  tutustua  ratapiirustukseen  ennen  rataantutustumista  mahdollisuuksien mukaan 

 B: Erityisjärjestelyt  kilpailusuoritukseen  lii�yen 
 Oikeus  erityisjärjestelyihin  kilpailusuorituksen  aikana  voidaan  myöntää  ohjaajille,  joilla  on 
 näköongelma,  merki�ävä  kuulo-ongelma,  liikkumisvaikeus  tai  - rajoite.  Erityisjärjestelyt 
 mitoitetaan  rajoi�een  vaikutuksen  mukaiseksi. 

 Kilpailusuoritukseen  vaiku�avina  erityisjärjestelyinä  käytössä  ovat: 
 ●  Lisäaika  lähdössä  2  minuu�a 
 ●  Oikeus  lähteä  kilpailuluokan  ensimmäisenä 
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 ●  Oikeus  avustajan  käy�öön  lähdössä  ja/tai  maalissa 
 ●  Oikeus  avustajan  käy�öön  kilpailusuorituksen  aikana 
 ●  Oikeus  liikkumiseen  vaiku�avien  apuvälineiden  käy�öön  kilpailusuorituksen  aikana 
 ●  Oikeus  apuvälineen  käy�öön  koiran  ohjaamisessa 
 ●  Lähtöluvan  antaminen  käsimerkillä  pillin/  äänimerkin  sijasta 

 3.4  Para-agilityn erityisluvasta ilmoi�aminen kilpailuun ilmoi�audu�aessa 
 Para-agilitykilpailijan  ilmoi�autumiskäytäntö  on  esite�y  ohjeessa  “D.1  Agilitykilpailujen 
 järjestämisohje”. 

 3.5  Para-agilityn erityisluvan voimassaolo 
 Erityislupa on voimassa erityisluvassa määrätyn ajan. 

 Myönne�y  erityislupa  on  voimassa  kansallisissa  kilpailuissa,  para-agilitykilpailuissa  sekä 
 JSP-SM-kilpailuissa. Erityislupa ei ole voimassa  muissa kansallisissa arvokilpailuissa eikä KV-kisoissa. 

 Erityisluvalla  saadut  tulokset  huomioidaan  kaikkien  kansallisten  arvokilpailuiden 
 osallistumisoikeudessa. 

 4 MUUTOKSET ERITYISLUVAT-OHJEESEEN 
 Muutokset ohjeeseen Erityisluvat vahvistaa SAGIn hallitus. 
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