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D.4 DIREKTIV FÖR SÄNDNING AV AGILITYTÄVLINGARNAS RESULTAT

D.4 Direktiv för sändning av agilitytävlingarnas resultat

1 ALLMÄNT

I det här dokumentet presenteras direktiven för sändandet och anvisningarna för arkivering av

resultat från officiella agilitytävlingar.

2 GRANSKNING AV RESULTATEN OCH ANSVARET ATT KORRIGERA DESSA

Ansvariga provfunktionären bör före sändandet av resultaten och rapporterna granska att

elektroniska resultaten stämmer ihop med pappersresultaten samt att alla certifikat som beviljats på

tävlingen är rätt antecknade. Ifall den tävlande i efterskott noterar ett fel i sina resultat och i sin

resultatbok bör denne kontakta föreningen som ordnat tävlingen. Det är på föreningens ansvar att

utreda resultatens korrekthet och att till Finska Agilityförbundet skicka en begäran om korrigering.

Granskning av resultaten

● Granska att elektroniska resultaten och pappersresultaten motsvarar varandra samt att

ekipagenas resultatanteckningar och beviljade certifikat är rätt antecknade.

● Granska att domarens och ansvariga provfunktionärens underskrift finns på provprotokollets

alla sidor och på tävlingsrapporten. Förvara provprotokollen enligt de direktiv som gäller i

föreningen.

● Ifall resultaten korrigeras i efterskott bör ansvariga provfunktionärens och domarens

underskrifter finnas på provprotokollen.

3 TÄVLINGENS RAPPORTER

På tävlingarna kan följande rapporter ifyllas:

● Mätningsrapport på de temporära mätningsintyg som getts på tävlingen

● Domarrapport

● Blankett för överklagandeförfarande

● Anmälan om hund som uppfört sig aggressivt

Rapporterna finns på FIAGIs nätsidor på adressen:

http://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/kilpailumateriaalit/

3.1 PROTOKOLLEN (pappersversionen)

● I protokollen bör det finnas de uppgifter som Finska Kennelklubben kräver (åtminstone

hundens officiella namn, registreringsnummer, placering, resultat, tid, anteckningar som

klargör resultatet samt certifikat som beviljas hunden), övriga betydelsefulla resultat samt

ansvariga provfunktionärens och domarens underskrifter.
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● Granska att domarens och ansvariga provfunktionärens underskrift finns på provprotokollets

alla sidor och på tävlingsrapporten.

● Föreningen bör förvara pappersversionen av provprotokollen och övriga originaldokument i

minst två (2) år räknat från arrangerandet av tävlingen.

Tävlingsarrangören är ansvarig att inom en vecka från det tävlingen arrangerats översänder de

rapporter som uppräknas i punkt 3 till FIAGI genom att använda sändningsblanketten.

Sändningsblanketten finns att fås på, http://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/kilpailumateriaalit/

Förutom ovannämnda skickas underskrivna provprotokoll från internationella agilitytävlingar inom en

vecka från det tävlingen arrangerats i elektronisk form som e-post till FIAGI (toimisto@agilityliitto.fi).

FIAGI vidarebefordrar resultaten till Finska Kennelklubben.

3.2 ELEKTRONISKA RESULTATEN

Granskade resultat (provprotokoll) från agilitytävlingar skickas elektroniskt inom en vecka från det

tävlingen arrangerats till FIAGI´s tävlings- och resultatsystem (KITU).

En illustrerad anvisning för sändande av elektroniskt material hittas i bruksanvisningarna för tävlings-

och resultatsystemet KITU.

Sändning av resultaten

● Granska att det i resultatfilen finns alla uppgifter som efterfrågas och att utdelade certifikat är

rätt antecknade. Det rekommenderas att resultatraderna och -spalterna översänds i samma

ordningsföljd som i listningen.

● Föreningar som använder det resultatprogram FIAGI tillhandahåller sänder elektroniska

resultaten till KITU via resultatprogrammet. En illustrerad anvisning hittas i KITU´s

bruksanvisning.

● Föreningar som använder ett annat resultatprogram sänder elektroniska resultaten som

.CSV-fil (*.csv). En illustrerad anvisning hittas i KITU´s bruksanvisning.

I tävlingens resultatfil bör följande uppgifter om alla deltagare i tävlingen framgå:

1. Tävlingens identifieringskod (fi. Kilpailun tunniste)

ID-numret (t.ex. 11) som skapats i FIAGI´s elektroniska system för anhållan

2. Tävlingens storleksklass (fi. Kilpailun säkäryhmä)

storleksklassen i bokstavsform (xS, S, M, sL tai L)

3. Tävlingens nivåklass (fi. Kilpailun tasoluokka)

nivåklassen i siffror (1, 2 tai 3)

4. Tävlingens standardtid (fi. Kilpailun ihanneaika)

standardtiden i sekunder (t.ex. 55)

5. Tävlingens domare (fi. Kilpailun tuomari)
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domarens för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MIA LAAMANEN)

6. Hundens placering (fi. Koiran sijoitus)

placeringen i tävlingen i siffror (t.ex. 1)

7. Hundens smeknamn (fi. Koiran kutsumanimi)

smeknamnet med stora bokstäver (t.ex. WIN)

8. Hundens rasförkortning (fi. Koiran rotulyhenne)

rasförkortningen med stora bokstäver (t.ex. BORCOL) enligt Finska Agilityförbundets lista över

förkortningar

9. Hundens raskod (fi. Koiran rotukoodi)

Finska Kennelklubbens raskod i siffror (t.ex. 297)

10. Hundens officiella namn (fi. Koiran virallinen nimi)

officiella namnet med stora bokstäver (t.ex. KVARKIN ARWEN)

11. Hundens registreringsnummer (fi. Koiran rekisteritunnus)

registreringsnumret med prefix (t.ex. ER24627/05)

12. Hundens kön (fi. Koiran sukupuoli)

könet med stora bokstäver (UROS/HANE eller NARTTU/TIK)

13. Hundens ägare (fi. Koiran omistaja)

ägarens/ägarnas för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MARIA PURUSKAINEN)

14. Förarens namn (fi. Ohjaajan nimi)

förarens ena förnamn (tilltalsnamn) och släktnamn med stora bokstäver (t.ex. MARIA

PURUSKAINEN)

15. Förarens licensnummer (fi. Ohjaajan lisenssinumero)

förarens licensnummer = Sportti-ID i siffror (t.ex. 123456789).  För den som tävlar som

utlänning antecknas en nolla (0) som licensnummer.

16. Föreningen som föraren representerar (fi. Ohjaajan edustama seura)

föreningens förkortning utgående från FIAGI´s lista över förkortningar (t.ex. ATD). Som

förening för utländsk tävlande antecknas landet utgående från tävlingsrätten (standardiserad,

ISO 3166) med landets trebokstavskod inom parentes.

17. Tidsfel (fi. Aikavirhe)

tidsfel i sekunder (t.ex. 4,32). Ifall resultatet är HYL (sv. diskvalificering), KESK (sv. avbrutit)

eller POISSA (fi. borta) antecknas ett streck (-).

18. Banfel (fi. Ratavirhe)

banfelen i siffror (t.ex. 25). Ifall resultatet är HYL (sv. diskvalificering), KESK (sv. avbrutit) eller

POISSA (fi. borta) antecknas ett streck (-).

19. Resultat (fi. Tulos)

tids- och banfel sammanlagt i siffror (t.ex. 14,32). Ifall prestationen är diskvalificerad

antecknas HYL, ifall prestationen är avbruten antecknas KESK och ifall hunden är borta eller

startlovet har återtagits antecknas POIS/POISSA.

20. Beviljade certifikat (fi. Myönnetyt sertifikaatit)

nollresultat som berättigar till klassbyte (LUVA), rätten att byta klass (OIVA), obligatoriskt att

byta klass (PAVA), agilitycertifikat som utdelas i klass-3 (SERT-A),  hoppcertifikat som utdelas i

klass-3 (SERT-H). Dessutom finns det i öppna textfältet möjlighet att lägga till andra

förtydligande anteckningar (t.ex. distriktsmästerskap).
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21. Klassens starttid (fi. Luokan alkamisaika)

klockslag (t.ex. 10:30)

22. Banans längd (fi. Radan pituus)

banans längd i meter (t.ex. 180)

23. Hopphinder (fi. Aitoja)

antalet hopphinder som utförs (t.ex. 14)

24. Oxer (fi. Okseri)

antalet utföranden på oxrar som  (t.ex. 1)

25. Mur (fi. Muuri)

antalet utföranden på murar (t.ex. 1)

26. Långhopp (fi. Pituushyppy)

antalet utföranden på långhopp (t.ex. 1)

27. Däck (fi. Rengas)

antalet utföranden på däcket (t.ex. 1)

28. A-hinder (fi. A-este)

antalet  utföranden på A-hindret  (t.ex. 1)

29. Balansbom (fi. Puomi)

antalet  utföranden på balansbomen  (t.ex. 1)

30. Slalom (fi. Pujottelu)

antalet  utföranden på slalom  (t.ex. 1)

31. Gungbräda (fi. Keinu)

antalet  utföranden på gungbrädan  (t.ex. 1)

32. Öppen tunnel (fi. Avotunneli)

antalet  utföranden på öppen tunnel  (t.ex. 1)

33. Platt tunnel (fi. Umpitunneli)

antalet  utförande på platta tunneln  (t.ex. 1)

34. Ansvariga provfunktionären

ansvariga provfunktionärens för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MATTI VEKOTIN)

35. Ansvariga provfunktionärens medlemsnummer i kennelklubben

ansvariga provfunktionärens medlemsnummer i kennelklubben (123456)
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