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 KILPAILUDOKUMENTAATION LÄHETTÄMIS- JA ARKISTOINTIOHJE 

 D.4 Agilitykilpailujen tulosten ja pöytäkirjojen 
 tarkastamisohje sekä kilpailudokumentaa�on lähe�ämis- ja 
 arkistoin�ohje 

 1 YLEISTÄ 
 Tässä  dokumen�ssa  esitetään  virallisten  agilitykilpailujen  tulosten  ja  pöytäkirjojen  tarkastaminen  ja 
 korjausmene�ely  sekä  kilpailudokumen�en  lähe�äminen  Agilitylii�oon  ja  näiden 
 arkistoin�ohjeistus. 

 2 KILPAILIJAN VASTUU TULOSTEN TARKASTAMISESTA 
 Tulosten tarkistaminen 
 Ohjaaja  tai  koiran  omistaja  on  vastuussa  tarkistaa  tulos  kilpailunjärjestäjän  tuloslistoista  viimeistään 
 yhden  (1)  tunnin  kuluessa  kilpailujen  pää�ymisestä.  Ohjaaja  tai  koiran  omistaja  on  ensisijaises� 
 vastuussa myös merki�ävien tulosten kirjausten oikeellisuuden tarkastamisesta koiran tuloskirjasta. 

 Tulosten korjausmene�ely 
 Havaitessaan  jälkikäteen  koiransa  tuloksissa  tai  tuloskirjan  merkinnöissä  virheen,  tulee  hänen  o�aa 
 yhtey�ä  kilpailunjärjestäjään.  Tuloskirjaan  merkintöjä  tekevät  vain  vastaavat  koetoimitsijat  ja 
 tuomarit, joten koiran ohjaaja tai omistaja ei voi kirjata muutosta, vaikka se olisi ilmeinen. 

 3 KILPAILUJÄRJESTÄJÄN VASTUU PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMISESSA 
 Tulosten tarkistaminen 
 Kilpailun järjestäjän tulee tarkistaa, e�ä 

 -  P  öytäkirjan  tulosteissa  tulee  olla  Suomen  Kennelliiton  vaa�mat  �edot,  muut  merki�ävät 
 tulokset  sekä  vastaavan  koetoimitsijan  ja  agilitytuomarin  allekirjoitukset  jokaisen  kilpailun 
 tulosten  ensimmäisellä  sivulla.  Kennelliiton  vaa�mat  �edot  ovat  vähintään  koiran  virallinen 
 nimi,  rekisterinumero,  sijoitus,  tulos,  aika,  koiralle  myönnetyt  merii�t,  ser�fikaa�t  ja  muut 
 tulosta selventävät merkinnät. 

 -  Sähköiset  ja  paperiset  tulokset  vastaavat  toisiaan  ja  kaikki  kilpailuissa  myönnetyt  merii�t  ja 
 ser�fikaa�t on kirja�u oikein ennen tulosten ja kilpailudokumen�en lähe�ämistä. 

 -  Tuloskirjan  kirjaukset  vastaavat  kilpailun  pöytäkirjamerkintöjä  ennen  niiden  palau�amista 
 kilpailijoille. 

 -  Mahdollisiin kurinpitoon lii�yviin seikoista on tehtävä maininta kilpailupöytäkirjaan. 
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 Tulosten korjausmene�ely 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  vastuulla  on  tulosten  oikeellisuuden  selvi�äminen  ja  korjauspyynnön 
 lähe�äminen Suomen Agilitylii�oon. 

 ●  Mikäli  tuloksia  korjataan  jälkikäteen,  on  korjatuis  sa  pöytäkirjoissa  oltava  sekä  vastaavan 
 koetoimitsijan e�ä tuomarin allekirjoitukset. 

 ●  Muiden kilpailujen tuloksia ei muuteta mahdollisten korja�ujen tulosten johdosta. 

 Agilityliiton vastuu 
 Agilitylii�o  vastaa  kilpailunjärjestäjän  korjauspyynnön  mukaisesta  tuloksen  korjauspyynnön 
 toimi�amisesta Kennellii�oon. 

 4 KILPAILUN DOKUMENTAATION LÄHETTÄMINEN JA ARKISTOINTI 
 Kilpailun dokumentaa�o sisältää 

 -  kilpailun tulokset 
 -  kilpailua koskevat muut rapor�t (ks. tarkemmin D.1 Agilitykilpailujen järjestämisohje) 

 4.1 Kilpailun dokumentaa�on lähe�äminen Agilitylii�oon 

 Tulosten lähe�ämisen aikataulu 
 Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  toimi�amaan  dokumen�ssa  D1  agilitykilpailujen  järjestämisohje 
 luetellut  rapor�t  sähköisenä  SAGIlle  käy�äen  kilpailuun  lii�yvien  rapor�en  palautuslomake�a  yhden 
 (1) viikon sisällä kilpailun järjestämisestä. Palautuslomake on saatavilla SAGIn ko�sivuilla. 

 Edellämainitun  lisäksi  kansainvälisten  agilitykilpailuiden  allekirjoitetut  pöytäkirjat  toimitetaan  SAGIlle 
 sähköisenä  sähköpos�tse  osoi�eeseen  toimisto@agilitylii�o.fi  yhden  (1)  viikon  sisä  llä  kilpailun 
 järjestämisestä. SAGI toimi�aa tulokset edelleen Kennelliitolle. 

 Mikäli  kilpailunjärjestäjä  SAGIn  huomautuksesta  huolima�a  toistuvas�  laiminlyö  velvollisuutensa 
 toimi�aa  kilpailupöytäkirjat  ja  niihin  lii�yvät  asiakirjat  SAGIlle  määräajassa,  SAGIn  hallitus  voi 
 määräajaksi  evätä  kilpailunjärjestäjän  oikeuden  toimia  virallisten  kilpailujen  järjestäjänä  ja  peruu�aa 
 kilpailunjärjestäjälle  aiemmin  tälle  ajalle  myönnetyt  kilpailut,  tai  määrätä  kilpailunjärjestäjän 
 maksamaan  star�maksun  kolminkertaisena  SAGIlle  viimeisen  kolmen  anomiskauden  aikana 
 myönnetyistä kilpailuista. 

 Tulosten lähe�äminen Agilitylii�oon 
 Kilpailunjärjestäjän  on  toimite�ava  agilitytuomarin  tarkastama  ja  vahvistama  kilpailupöytäkirja  sekä 
 siihen  lii�yvät  muut  asiakirjat  SAGIlle  yhden  (1)  viikon  kuluessa  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman 
 pää�ymisestä.  Tulokset toimitetaan SAGIlle kilpailu- ja tulosjärjestelmään (KITU) sähköises�. 

 Kuvallinen  ohjeistus  sähköisten  tulosten  lähe�ämiseen  löytyy  kilpailu-  ja  tulosjärjestelmä  KITUn 
 käy�öohjeista.  SAGI:n  kau�a  jae�avaa  tulosohjelmaa  käy�ävät  kilpailunjärjestäjät  lähe�ävät 
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 sähköiset  tulokset  KITUun  tulosohjelman  kau�a.  Muuta  tulosohjelmaa  käy�ävät  seurat  lähe�ävät 
 sähköiset tulokset .CSV-�edostona (*.csv). 

 Rajapintamääri�ely 
 Kilpailunjärjestäjän  ja  Agilityliiton  välinen  rajapinta  on  esite�y  erillisessä  dokumen�ssa  ja  se  on 
 saatavilla SAGIn ko�sivuilla. 

 4.2 Arkistoin� 

 Kilpailunjärjestäjän tulee säily�ää kilpailun dokumentaa�o (pöytäkirjat ja kilpailuun lii�yvät rapor�t) 
 vähintään kahden (2) vuoden ajan kilpailun järjestämisestä lukien. 

 5 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän ohjeeseen  vahvistaa SAGIn hallitus. 
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