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 D.15 Agilitytuomareiden peruskoulutus ja pätevöityminen 
 sekä jatkokoulutus ja toimintavelvoite 

 1 AGILITYTUOMARIN PERUSKOULUTUS JA PÄTEVÖITYMINEN 
 Agilitytuomareiden  koulutuksesta  ja  pätevöitymisestä  annetaan  tarkempia  määräyksiä  kulloinkin 
 voimassa  olevassa  Kennelliiton  koetuomareiden  koulutus-  ja  pätevöin�ohjeessa  (Liite  C)  sekä  tässä 
 ohjeessa. 

 Suomen  Agilitylii�o  ry:n  vastuualueella  on  agilitytuomareiden  lajimuotokohtainen  koulutus. 
 Tuomarikoulutuksen  sisällön  sekä  koulutukseen  sisältyvien  harjoitusarvostelujen  määrän  vahvistaa 
 SAGI:n  hallitus  agilitytuomarin  peruskoulutusta  valmistelevan  työryhmän  esityksestä.  Tuomarikurssi 
 järjestetään noin viiden (5) vuoden välein tai tarvi�aessa. 

 Pätevöityäkseen  kansalliseksi  agilitytuomariksi  tuomariharjoi�elijan  on  suorite�ava  hyväksy�äväs� 
 tuomarikurssin lähiopetusjaksot, kurssiin sisältyvät kokeet ja harjoitusarvostelut sekä kollegio. 

 Tuomariharjoi�elija  anoo  kirjallises�  luvan  harjoitusarvosteluun  kilpailulle  nimetyltä  agilitytuomarilta 
 ja  kilpailunjärjestäjältä.  Anomisen  tulee  tapahtua  viimeistään  ilmoi�autumisajan  pää�ymistä. 
 Kilpailunjärjestäjällä  sekä  agilitytuomarilla  on  oikeus  kieltäytyä  tuomariharjoi�elijasta. 
 Tuomariharjoi�elijan suori�aessa harjoitelua tulee se huomioida kilpailun aikataulua laadi�aessa. 

 Harjoitusarvostelun  vastaano�ava  agilitytuomari  hyväksyy  tuomariharjoi�elijan  suunni�elemat  ja 
 hänelle  etukäteen  lähe�ämät  kilpailuradat.  Tuomariharjoi�elija  arvostelee  hyväksytyt  radat 
 virallisessa  kilpailussa  agilitytuomarin  valvonnassa.  Vastaano�ava  agilitytuomari  vastaa 
 kokonaisuudessaan arvostelusta ja voi tarvi�aessa muu�aa tuomariharjoi�elijan arvosteluja. 

 1.1 KV-tuomarioikeudet 

 Pätevöityäkseen  kansainväliseksi  agilitytuomariksi,  tulee  kansallisen  agilitytuomarin  toimia 
 agilitytuomaritehtävissä  20  kilpailutapahtumassa  tai  vähintään  2  vuoden  ajan  Kennelliiton 
 myöntöpäivästä alkaen. 

 Saadakseen  kansainvälisen  agilitytuomarin  oikeudet  tulee  kansallisen  agilitytuomarin  toimi�aa 
 SAGI:lle  vapaamuotoinen  hakemus  sekä  lista  tuomaroimistaan  kilpailutapahtumista.  SAGI  pätevöi�ää 
 kansalliset  agilitytuomarit  kansainvälisiksi  agilitytuomareiksi  kahden  (2)  tuomaroin�vuoden  jälkeen 
 ilman erillistä hakemusta. 
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 2 AGILITYTUOMARIN JATKOKOULUTUS JA TOIMINTAVELVOITE 
 Agilitytuomarin  tulee  arvostella  säännöllises�  sekä  päivi�ää  �etämystään  lajin  yleiset  kehityssuunnat 
 huomioiden seuraavin velvoi�ein: 

 -  arvostella vähintään 50 kilpailusuoritusta vuodessa joko Suomessa tai ulkomailla, 
 -  osallistu�ava SAGI:n järjestämiin jatko- ja täydennyskoulutus�laisuuksiin vähintään joka 

 toinen kerta sekä 
 -  osallistua SAGI:n järjestämään mi�auskoulutukseen sekä sitä koskeviin jatko- ja 

 täydennyskoulutus�laisuuksiin kuten muihinkin koulutus�laisuuksiin 

 SAGI ylläpitää �etoja koulutuksista sekä niiden osallistujista. 

 Agilitytuomareiden jatkokoulutuspäivien ajalle ei myönnetä kansainvälisiä eikä kansallisia 
 agilitykilpailuja, joiden kilpailuanomuksessa tuomariksi on merki�y suomalainen agilitytuomari. 

 3 POISSAOLOT JATKOKOULUTUSPÄIVILTÄ 
 Poissaolo  kahdesta  peräkkäisestä  jatkokoulutus�laisuudesta  ilman  hyväksy�ävää  syytä  ja  poissaolon 
 korvaama�a jä�äminen johtaa arvosteluoikeuden menetykseen. 

 Perustelut  peräkkäisiin  poissaoloihin  on  ilmoite�ava  mahdollisuuksien  mukaan  kirjallises�  etukäteen 
 SAGI:lle  (  toimisto@agilitylii�o.fi  ),  mu�a  viimeistään  10  vuorokauden  kuluessa 
 jatkokoulutus�laisuudesta.  Lisäksi  ilmoi�ajan  on  selvite�ävä  miten  aikoo  päivi�ää  �etonsa. 
 Hyväksy�äviä syitä poissaololle ovat: 

 ●  henkilökohtaiset syyt 
 ●  työeste 

 SAGI:n toiminnanjohtaja tai vastaava arvioi, onko poissaolon syy hyväksy�ävä. 
 Mikäli  poissaololle  on  esite�y  hyväksy�y  syy,  poissaolo  on  korva�ava  hankkimalla  �eto 
 tuomaripäivien  sisällöstä  esimerkiksi  kahdenkeskisessä  palaverissa  tuomarikollegan  kanssa. 
 Tuomarikollegan velvollisuus on ilmoi�aa SAGI:n toimistolle palaverin toteutunut päivä/päivät. 

 Kansainväliseen  tuomariseminaariin  tai  muiden  FCI-maiden  tuomaripäiville  osallistumisella  voidaan 
 korvata  jatkokoulutukseen  osallistuminen.  Todistus  osallistumisesta  sekä  �laisuudesta  tehty  muis�o 
 toimitetaan SAGI:lle toimistolle. 

 3.2 Poissaolo ilman hyväksy�ävää pätevää syytä tai poissaolon korvaama�a jä�äminen 
 Mikäli  jatkokoulutustapahtuman  poissaoloon  ei  ole  hyväksy�ävää  syytä  tai  poissaoloa  ei  ole  korva�u 
 on agilitytuomarin säily�ääkseen arvosteluoikeutensa tehtävä yksi (1) valvo�u arvostelu hyväksytys�. 
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 ●  Agilitytuomari esi�ää SAGI:lle vähintään yhden (1) arvostelua valvovan tuomarin. 
 Vastaano�avan tuomarin kirjalliset arvioinnit lähetetään SAGI:lle (  toimisto@agilitylii�o.fi  ) ja 
 ko. henkilölle itselleen. 

 ●  Arvostelun tulee sisältää 
 ○  arvosteltavien kilpailujen ratojen suunni�elu 
 ○  ratojen (vähintään 2) rakentamisen valvominen 
 ○  vähintään 50 koirakon arvostelu 

 Mikäli  henkilö  ei  esitä  10  vuorokauden  sisällä  pätevää  syytä  poissaololleen  sekä  selvitystä  poissaolon 
 korvaamisesta  taikka  esitä  suunnitelmaa  valvotun  arvostelun  suori�amisesta  eikä  suorita  arvostelua 
 suunnitelman  mukaises�,  SAGI  esi�ää  Kennelliitolle  kyseessä  olevan  agilitytuomarin 
 arvosteluoikeuksien poistamista seuraavasta kilpailujen anomiskaudesta lukien. 

 3.3 Poiste�ujen arvosteluoikeuksien palau�aminen 
 Arvosteluoikeuksien  palau�amista  esitetään  Kennelliitolle  sen  jälkeen,  kun  valvo�u  arvostelu  on 
 suorite�u  hyväksytys�  ja  henkilö  on  osallistunut  seuraaville  jatkokoulutuspäiville  sekä 
 arvosteluoikeuden  mene�ämisestä  on  kulunut  vähemmän  kuin  seuraavassa  kappaleessa  on 
 määrite�y. 

 Mikäli  arvosteluoikeuden  mene�ämisestä  on  kulunut  vähintään  kolme  (3)  vuo�a  tai  mene�ämisen 
 jälkeen  on  ollut  ylemmän  (A/B)  -tason  sääntöuudistus  ja  tuomari  haluaa  saada  arvosteluoikeuden 
 palautetuksi,  tulee  hänen  yllä  kuvatun,  hyväksytys�  suoritetun,  yhden  (1)  valvotun  arvostelun  lisäksi 
 suori�aa  sääntöten�,  jonka  sisällöstä  ja  kriteereistä  SAGI:n  hallituksen  valtuu�ama  organisaa�o 
 pää�ää erikseen. 

 Hylätyn  valvotun  arvostelun  sekä  sääntöten�n  voi  uusia  yhden  (1)  kerran.  Jos  vähintään  jommassa 
 kummassa tulee hylätyksi kahdes�, arvosteluoikeuksia ei esitetä palaute�aviksi. 

 Arvosteluoikeuksien  palau�amista  esitetään  Kennelliitolle  sen  jälkeen,  kun  sääntöten�  sekä  valvo�u 
 arvostelu on suorite�u hyväksytys� ja henkilö on osallistunut seuraaville jatkokoulutuspäiville. 
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