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D.7 Joukkuekilpailun järjestämisohje
1 JOUKKUEKILPAILUN ANOMINEN
Joukkuekilpailut anotaan kulloinkin voimassa olevan D.2 agilitykilpailujen anomisohjeen mukaises .
Joukkuekilpailun kilpailuanomuksessa on maini ava, missä lajimuodossa ja millä radoilla kilpaillaan,
mitä eri kokoluokkia joukkueessa voi tai tulee olla, montako koiraa (varsinaiset ja varakoirat)
joukkueeseen kuuluu, mitä eri kokoluokkia joukkueessa voi tai tulee olla ja miten joukkueen tulos
muodostuu.

2 JOUKKUEKILPAILUN ERITYISPIIRTEET
2.1 Koirakoiden lukumäärä
Kilpailunjärjestäjä määri ää montako varsinaista koirakkoa joukkueeseen kuuluu. Joukkueeseen tulee
kuulua aina vähintään kaksi ja enintään kymmenen varsinaista koirakkoa.
Kilpailunjärjestäjä määri ää montako varakoirakkoa joukkueeseen voi kuulua. Varakoirakoiden määrä
voi olla korkeintaan puolet joukkueen varsinaisten koirakoiden määrästä.

2.2 Kokoluokka
Koira voi joukkuekilpailuissa kilpailla eri kansallisessa kokoluokassa kuin saman tapahtuman
yksilökilpailuissa agilitysääntöjen määri elemin kokoluokkaoikeuksin (xS/S ja pikkumaksit 48-50 cm).
Kilpailunjärjestäjä määri ää, mihin kansalliseen kokoluokkaan tai kokoluokkiin joukkueen
muodostavien koirien tulee kuulua seuraavien vaihtoehtojen mukaises :
● kaikkien joukkueeseen osallistuvien koirien kokoluokka on määritelty kilpailuanomuksessa
○ esim. joukkueen kaikkien koirien tulee olla samaa kokoluokkaa, TAI joukkueen
muodostaa kaksi pikkuminiluokassa ja kaksi miniluokassa kilpailevaa koiraa TAI
joukkueen muodostaa yksi miniluokassa, yksi mediluokassa ja yksi maksiluokassa
kilpaileva koirakko
● osa joukkueeseen osallistuvien koirien kokoluokista on määritelty kilpailuanomuksessa ja
muut voivat kuulua samaan tai muuhun kilpailunjärjestäjän määri ämään kokoluokkaan
○ esim. joukkueessa tulee olla neljä koiraa, joista vähintään yksi kilpailee maksiluokassa
ja loput kolme saavat kilpailla joko maksiluokassa tai pikkumaksiluokassa
● joukkueessa tulee olla vähintään e y määrä jonkin kokoluokan koiria, korkeintaan e y
määrä jonkin kokoluokan koiria ja loput koirat voivat kuulua muuhun kilpailunjärjestäjän
määri ämään kokoluokkaan
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○

esim. joukkueen kuudesta koirasta vähintään yhden tulee kilpailla miniluokassa,
vähintään yhden mediluokassa ja korkeintaan kahden maksiluokassa

Varakoirakoille ei aseteta kokoluokkavaa muksia, mu a koirakon lalle voidaan vaihtaa varakoirakko
ainoastaan niin, e ä joukkue vaihdon jälkeen täy ää kokoluokille asetetut vaa mukset.

2.3 Rata
Kilpailunjärjestäjä määri ää kilpailuun kuuluvan radan tai ratojen lajimuodon. Kilpailu voidaan käydä
pelkästään yhden lajimuodon radalla tai yhdistää kahden eri lajimuodon ratoja osin tai kokonaan.
Joukkuekilpailu voidaan käydä joko erillisillä radoilla, jolloin jokainen joukkueen jäsen suori aa radan
vuorollaan, tai yhdistetyllä radalla, jolloin joukkueen jäsenet suori avat ratansa perätysten.

2.4 Tuloksen muodostuminen
Erillisillä radoilla käytävässä kilpailussa joukkueen tulos muodostetaan laskemalla yhteen koirakoiden
tulokset. Kilpailunjärjestäjä määri ää, huomioidaanko kaikkien koirakoiden tulokset tai kuinka monta
heikointa tulosta jätetään huomioima a yhteistuloksessa.
Yhdistetyllä radalla käytävässä kilpailussa joukkueen tulos muodostuu kaikkien koirakoiden yhteisestä
suoritusajasta sekä kaikkien koirakoiden ratavirheiden yhteismäärästä.

3 OSALLISTUMISEDELLYTYKSET
Joukkuekilpailuun osallistuvan koiran ja ohjaajan tulee täy ää yleiset kilpailukelpoisuuden
vaa mukset (D3. Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje).
Osallistumisrajoitukset tulee esi ää kilpailuanomuksessa D.1 agilitykilpailujen järjestämisohjeen
mukaises .
Kilpailunjärjestäjä määri ää, kuinka moneen joukkueeseen ja millä edellytyksillä sama ohjaaja voi
kilpailussa osallistua sekä voi ase aa joukkueeseen nime äville koirille tasoluokkaa koskevia
vaa muksia.

4 ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailunjärjestäjä määri elee joukkuekilpailun ilmoi autumisajan ja viimeisen ilmoi autumispäivän.
Joukkuekilpailuun ilmoi audutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaises viimeiseen
ilmoi autumispäivämäärään mennessä. Vain ilmoi autumisohjeiden mukaiset ilmoi autumiset
hyväksytään.
Joukkueen kokoonpanoa ei voi muu aa ilmoi autumisajan pääty yä.
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5 KOIRAKON VAIHTAMINEN KILPAILUPAIKALLA
Mikäli joku joukkueen koira ei pysty osallistumaan kilpailuun, on mahdollista käy ää joukkueeseen
nime yä varakoirakkoa. Varakoirakon siirtymisestä varsinaisen koirakon lalle tulee ilmoi aa
kilpailunjärjestäjälle väli ömäs . Joukkueen lopullinen kokoonpano tulee vahvistaa ennen kilpailun
alkua kilpailupaikalla.
Mikäli joukkueen koirakko ei pysty osallistumaan kilpailuun eikä joukkue tämän takia täytä
kilpailunjärjestäjän määri elemiä joukkueen kriteerejä, joukkue voi sil osallistua kilpailuun, mu a se
ei pysty saavu amaan yhteistulosta.

6 TUOMARIT
Joukkuekilpailuissa voidaan käy ää radalla vastaavan agilitytuomarin lisäksi avustavaa
agilitytuomaria. Vastaava agilitytuomari määri elee, miten hän ja avustava agilitytuomari jakavat
tehtävät radalla.

7 KANSALLISTEN AGILITYKILPAILUJEN SÄÄNNÖSTÖN NOUDATTAMINEN
Muilta osin noudatetaan kansallista agilitysäännöstöä.

8 MUUTOKSET
Muutokset tähän ohjeeseen vahvistaa SAGIn hallitus.
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