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D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje
1 YLEISTÄ
Tähän ohjeeseen on koottuna kansainvälisten agilitykilpailujen, kaikkien SAGIn arvokilpailujen
(poislukien agilityn SM-kilpailu) sekä piirinmestaruuskilpailujen järjestämisohjeet. Kennelliiton
myöntämän Agilityn Suomenmestaruuskilpailujen järjestämisohjeet ovat liitteessä “B Laji- ja
arvosteluohjeet”. Kaikkien kilpailuiden anomiseen liittyvät tiedot on koottuna liitteessä “D.2
Kilpailujen anomisohje”.
Kaikkien kilpailujen osalta noudatetaan kansallisten agilitykilpailuiden säännöstöä, ellei sitä ole
erikseen toisin mainittu tässä ohjeessa. Vuosittain määriteltävät arvokilpailukohtaiset asiat ovat
esitetty kustakin arvokilpailusta laadittavassa kilpailuohjeessa. Kilpailuohje ei voi olla ristiriidassa
agilitysäännöstön kanssa. Kurinpidollisten asioiden osalta noudatetaan aina SAGIn kansallisia
käytäntöjä ja menettelytapaohjeita.

2 MUUTOKSET ERITYISTEN KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEESEEN
Muutokset erityisten kilpailujen järjestämisohjeeseen vahvistaa SAGIn hallitus.

A) KANSAINVÄLISET AGILITYKILPAILUT
1 KILPAILUN ERITYISPIIRTEET
Kansainvälinen kilpailu käydään ylimmässä tasoluokassa agilityradalla FCI:n tunnustamissa
kokoluokissa. Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan FCI:n agilitysääntöjä ja tulkintaohjetta
(Judging Guidelines ja Obstacle Guidelines).
Kansainvälisessä kilpailussa CACIAG (kansainvälinen agilitysertifikaatti) jaetaan kilpailuluokan
voittaneelle (tuloksella 0,00) koiralle ja varaCACIAG toiseksi tulleelle koiralle (tuloksella 0,00).
Kansainvälisissä agilitykilpailuissa jaetaan lisäksi tuomarin allekirjoittamat CACIAG- ja
VARACACIAG-kortit. CACIAG ja varaCACIAG voidaan jakaa koiralle, joka on rodultaan FCI:n
tunnustama ja kuuluu Kennelliiton tai muuhun FCI:n tunnustamaan rotukoirarekisteriin.
Kansallinen sertifikaatti jaetaan kansainvälisessä kilpailuluokassa.

2 OSALLISTUMISOIKEUS
Kansainväliseen agilitykilpailuun voivat osallistua FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön
jäsenyhdistykseen kuuluvat ohjaajat. Ohjaajan tulee täyttää ohjeen "D.3 Kilpailukelpoisuuden
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tarkastamisohje" mukaiset vaatimukset. Ulkomaalaisella kilpailijalla tulee olla asiakirja, josta
kilpailukelpoisuus agilityn ylimmässä tasoluokassa ilmenee yksiselitteisesti.
Osallistuvien koirien on oltava 18 kuukauden ja yhden päivän ikäisiä, tunnistusmerkittyjä ja
rekisteröityjä FCI:n tunnustamaan rotukoirarekisteriin sekä kilpailtava oman maansa ylimmässä
kilpailuluokassa.

3 ILMOITTAUTUMINEN
Kansainvälisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kansainvälisen kilpailun viimeisen ilmoittautumispäivän
suositellaan olevan vähintään kaksi viikkoa ennen kilpailupäivää. Ilmoittautumislomake tulee olla
vähintään sekä suomeksi että englanniksi. Osallistumismaksu tulee olla maksettu viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli koira on ulkomaisessa rekisterissä, ilmoittautumisen
mukaan on liitettävä kopio rekisteritodistuksesta.

Ilmoittautumisten rajoittaminen
Lähtökohtaisesti kansainvälisen kilpailun osallistujamäärää ei tulisi rajoittaa. Tarvittaessa
kansainväliseen kilpailuun osallistumista voidaan rajoittaa vain kilpailijamäärän perusteella, jolloin
tulee noudattaa seuraavia toimintatapoja:
● Ensin tulee tehdä päätös koirakoiden kokonaismäärästä. Koirakoiden kokonaismäärää ei saa
rajoittaa alle 150 koirakon. Tätä pienemmiksi rajoitettuja kilpailuita ei voi anoa
kansainvälisenä kilpailuna.
● Jokaisessa kokoluokassa tulee yhtä monella koirakolla olla mahdollisuus päästä osallistumaan
kilpailuun (esim. mini 50, medi 50 ja maxi 50). Käyttämättömät paikat tulee jakaa
tasapuolisesti muille kokoluokille.
● Mikäli kansainvälinen kilpailu järjestetään kansainvälisen mestaruuskilpailun (esim.
Pohjoismaiden mestaruuskilpailu) yhteydessä, mestaruuskilpailuun osallistuvilla koirakoilla
on etuoikeus osallistua kansainväliseen kilpailuun. Lisäksi ulkomaalaisille koirakoille voidaan
varata erillinen kiintiö suomalaisiin koirakoihin verrattuna.
● Mikäli osallistujamäärää rajoitetaan ja käytetään erillisiä kiintiöitä, tulee kilpailuihin
ilmoittautuneiden koirakoiden osallistumisoikeusperusteet ilmoittaa hyvissä ajoin ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Osallistumisoikeudeltaan rajoitetussa kansainvälisessä
kilpailussa ilmoittautumisten karsinta ei saa perustua ilmoittautujien nopeuteen tai
mahdollisuuteen ilmoittautua jonain tiettynä hetkenä.
Kansainvälisen kilpailun kilpailukirje tulee toimittaa osallistujille viimeistään viikkoa ennen
kilpailupäivää.
Kilpailukirje
tulee
lähettää ulkomaisille ohjaajille englanninkielisenä.
Kilpailunjärjestäjän
on esitettävä kansainvälistä kilpailua koskevassa informaatiossa
maahantuontimääräykset, rokotusmääräykset ja dopingmääräykset.
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4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä kilpailun arvon mukaisesti. Kilpailupaikan
ja kentän tulee sopia puitteiksi kansainväliselle kilpailulle. Kilpailukehälle on varattava tilaa vähintään
24 x 40 metriä (radan koko vähintään 20 x 40 m). Kilpailun ajanoton tulee olla sähköinen. Kilpailuissa
tulee olla tarvittaessa tulkki käytettävissä.
Myönnetyt kilpailut julkaistaan SAGIn kotisivuilla ja lisäksi lista kansainvälisistä kilpailuista toimitetaan
Kennelliiton julkaistavaksi. Kilpailunjärjestäjällä tulee olla kotisivut, joiden kautta voidaan informoida
ulkomaalaisia osallistujia. Yhteydenottoja varten tulee julkaista myös sähköpostiosoite ja
puhelinnumero.. Kilpailun kuluessa tarvittava informaatio tulee tarvittaessa välittää sekä suomen
että englannin kielellä.
Kilpailutulokset toimitetaan SAGI:lle ohjeen “D.4 Agilitykilpailujen tulosten lähettämisohje”
mukaisesti.

5 TUOMARIT
Kansainväliseen kilpailuun tulee nimetä kilpailun johtava ylituomari, joka voi toimia myös vastaavana
agilitytuomarina. Johtavan ylituomarin on oltava Kennelliiton vahvistama agilityn ylituomari.
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B) KENNELPIIRIEN AGILITYN PIIRINMESTARUUSKILPAILUT
Kilpailut anotaan SAGIlta kuten kansalliset agilitykilpailut. Lisäksi piirinmestaruuskilpailun arvo on
anottava alueen kennelpiiriltä erillisellä kirjallisella anomuksella.
Piirinmestaruuskilpailut järjestetään Kennelliiton antaman piirinmestaruusohjeen sekä kunkin
kennelpiirin vahvistamien agilityn piirinmestaruuskilpailua koskevien sääntöjen mukaisesti.
Kennelpiirin piirinmestaruuskilpailua koskevissa säännöissä suositellaan otettavaksi huomioon tämän
ohjeen mukaiset säännökset. Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa agilitysäännöstöä.

1 KILPAILUN ERITYISPIIRTEET
1.1 Yksilökilpailu
Kennelpiirien agilityn yksilöpiirinmestaruuskilpailu järjestetään vuosittain kaikissa kansallisissa
kokoluokissa, agilityn ylimmässä tasoluokassa. Yksilöpiirinmestaruuskilpailu koostuu kahdesta
virallisesta kilpailusta (agilityrata ja hyppyrata), joiden yhteistulos ratkaisee piirinmestaruuskilpailun
sijoitukset.
Mikäli useampi koirakko päätyy kahden radan yhteistuloksissa samaan tulokseen, piirinmestaruus
ratkaistaan uusintaradalla. Muiden sijoitusten kohdalla agilitytuomarin päätöksellä voidaan suorittaa
uusinta tai sijoitus jaetaan. Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon saavuttamaan tulokseen, sillä
uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitukset.
Kilpailukirjaan merkitään kummankin virallisen kilpailun tulokset ohjeen “D.11 Ohje Tuloskirjan
merkinnät” mukaisesti. Lisäksi piirinmestaruuskilpailun voittaneen koiran kilpailukirjaan merkitään
kennelpiiri, piirinmestaruusratojen yhteistulos ja sijoitus. Piirinmestaruuden yhteistulosta ei lasketa
SM-kilpailujen tai maajoukkueen karsintakilpailun valintakriteereihin, eikä sen perusteella jaeta
sertifikaattia.
Piirinmestaruuskilpailun voittaja (tuloksella 0,00) on oikeutettu osallistumaan kuluvan vuoden
SM- kilpailuun, mikäli piirinmestaruuskilpailu on järjestetty ennenkuluvan vuoden heinäkuun loppua,
käyty tässä ohjeessa esitetyllä tavalla ja voittaja täyttää muut SM-kilpailuun osallistumiselle asetetut
vaatimukset ("B Laji- ja arvosteluohje" sekä "D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje").

1.2 Joukkuekilpailu
Kennelpiirien agilityn joukkuemestaruuskilpailu järjestetään kennelpiirin piirinmestaruuskilpailuiden
järjestämisohjeen mukaisissa kokoluokissa ohjeen "D.7 Joukkuekilpailun järjestämisohje" mukaisesti.
Yhdistys voi osallistua yhdellä tai useammalla joukkueella kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailuun kunkin kennelpiirin päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä voi rajoittaa
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joukkueiden määrää. Rajoituksesta ja rajoitusperusteista on mainittava kilpailuanomuksessa.
Joukkuekilpailussa tuloksen ollessa sama eri joukkueilla, voittaa vähemmän ratavirheitä tehnyt
joukkue. Joukkuekilpailu on virallinen. Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä kilpailukirjaan.

2 OSALLISTUMISOIKEUS
Ohjaajan ja koiran tulee täyttää ohjeen "D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje" vaatimukset.
Piirinmestaruuskilpailuun voivat osallistua koirat, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä
Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin tai koirarekisteriin kennelpiirin vaatimusten mukaan.

Yksilöpiirinmestaruuskilpailu
Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä)
kennelpiirin alueella vakinaisesti asuvan omistajan koira riippumatta omistajan/ohjaajan edustaman
yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan/sijoitettu koira kilpailee sen kennelpiirin
mestaruudesta, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla kalenterivuosittain vain yhden
kennelpiirin mestaruudesta.

Joukkuepiirinmestaruuskilpailu
Kennelpiiriin kuuluvilla yhdistyksillä on oikeus lähettää joukkue joukkuepiirinmestaruuskilpailuun.
Rotujärjestöt kilpailevat sen kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa, jonka alueella
rotujärjestön kotipaikka on.
Ohjaaja voi osallistua usean eri kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailuihin eri koirilla. Yhden
kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa ohjaaja voi yhdessä kokoluokassa edustaa vain yhtä
yhdistystä, jonka jäseneksi ohjaaja kuuluu. Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin
joukkuepiirinmestaruuskilpailussa kalenterivuosittain.

3 ILMOITTAUTUMINEN
Kennelpiirien agilityn piirinmestaruuskisoihin ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden
mukaisesti viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään mennessä. Osallistumismaksu tulee olla maksettu
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Koirakon tulee ilmoittautua kumpaankin kilpailuun ja
lisäksi merkitä ilmoittautumiseensa osallistuvansa piirinmestaruuskilpailuun.
Piirinmestaruusjoukkueen kokoonpano ilmoitetaan yhdistysten kautta, eikä sitä voi muuttaa
ilmoittautumisajan päätyttyä.
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4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä kilpailun arvon mukaisesti. Kilpailun
ajanotto suositellaan olevan sähköinen. Kilpailuun voidaan lahjoittaa kiertopalkintoja sillä
edellytyksellä, että kennelpiiri on hyväksynyt lahjoittajan esittämät kiertopalkinnon
luovutusperusteet.
Kilpailun tiedot toimitetaan Kennelliiton julkaistavaksi. Lisäksi kilpailusta voidaan tiedottaa
piirinmestaruuskilpailuiden omilla kotisivuilla, kilpailunjärjestäjän kotisivuilla ja muissa
kilpailunjärjestäjän valitsemissa tiedotusvälineissä. Piirinmestaruuskilpailun tulokset tulee toimittaa
kyseessä olevalle kennelpiirille viimeistään viikko kilpailujen jälkeen ja pyydettäessä SAGIn
toimistolle. SAGIlle on tällöin lisäksi toimitettava selvitys piirinmestaruuskilpailun järjestämisestä
tämän ohjeen mukaisesti.
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C) PM- ja MM-MAAJOUKKUEEN KARSINTAKILPAILUT
1 KILPAILUN ERITYISPIIRTEET
Agilityn maajoukkueen karsintakilpailu järjestetään vuosittain FCI:n tunnustamissa kokoluokissa,
agilityn ylimmässä luokassa. SAGI vahvistaa vuosittain kilpailujen osallistujamäärän,
osallistumiskriteerit sekä määrittelee kilpailun kulun periaatteet kilpailuohjeessa. Maajoukkueen
karsintakilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin FCI:n agilitysääntöjä ja tulkintaohjetta
(Judging Guidelines ja Obstacle Guidelines), poislukien avustavan tuomarin toimialue.
Maajoukkuekarsinnoissa ei jaeta sertifikaattia yksittäisten kilpailujen eikä kokonaistuloksen
perusteella (A-sääntö, kohta 14). Yksittäisten ratojen tulokset lasketaan rankingiin sekä SM-nolliin.
Kilpailukirjamerkinnät kirjataan ohjeen “D.11 Ohje tuloskirjan merkinnöistä” mukaisesti.

Edustusjoukkueiden nimeäminen
Kennelliitto vahvistaa agilityn maailmanmestaruuskilpailuun ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuun
lähetettävien edustusjoukkueiden kokoonpanot ilmoittaessaan joukkueet kilpailujärjestäjille FCI:lle ja
PKU:lle. Kennelliitto voi evätä edustustehtävän henkilöltä, jonka toiminta ei ole aina ollut
nuhteetonta tai henkilöä epäillään Kennelliiton sääntöjen 34 §:ssä mainituista teoista. Maajoukkueen
jäsenten ja joukkueenjohtajien tulee olla Kennelliiton jäseniä.
MM-maajoukkueeseen valitaan kustakin FCI-kokoluokasta
● Yksilökilpailuun valitaan FCI:n agilitykomitean määrittelemän MM-joukkuekoon mukainen
määrä koirakoita. Koirakkopaikat täytetään karsintakilpailun sijoitusten mukaisessa
järjestyksessä. Jos valittu koirakko estyy osallistumasta arvokilpailuihin, voidaan sen tilalle
ottaa koirakko varapaikalta.
● Hallitsevilla yksilömaailmanmestareilla on oikeus osallistua yksilökilpailuun.
● Joukkuekilpailuun valitaan FCI:n agilitykomitean määrittelemän MM-joukkuekoon mukainen
määrä parhaiden joukkoon sijoittuneita koirakoita.
● SAGIn päätöksellä voidaan lähettää eri koirakot MM-joukkuekilpailuun ja
MM-yksilökilpailuun. Valintaperusteista tulee tiedottaa vähintään kuukautta ennen
maajoukkueen karsintakilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää SAGIn kotisivuilla.
PM-maajoukkueeseen valitaan kustakin kokoluokasta Pohjoismaiden yhteisen sopimuksen mukainen
määrä karsintojen parhaiden joukkoon sijoittuneita koirakoita.
Mikäli koira, jota ei ole aiemmin mitattu FCI:n arvokilpailuissa oltaisiin valitsemassa
maajoukkueeseen, koira voidaan tarkistusmitata ennen maajoukkuevalintoja. Tarkistusmittauksen
suorittaa 1-5 SAGIn tehtävään osoittamaa agilitytuomaria “D.10 Kokoluokan määrityksen
toimintaohje”
mukaisesti
noudattaen
soveltuvin
osin
kokoluokan
määrittämiseen
mittaustilaisuudessa sovellettavia käytäntöjä. Mikäli tarkistusmittauksessa koira mitataan toiseen
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kokoluokkaan kuin missä koira on kilpaillut karsintakilpailussa, valitaan maajoukkueeseen seuraavaksi
sijoittunut koirakko.

2 OSALLISTUMISOIKEUS
Ohjaajan ja koiran tulee täyttää ohjeen "D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje" vaatimukset.
Maajoukkueen karsintakilpailussa osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja
rekisteröityjä Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin vähintään 12 kuukautta ennen MM-kilpailua.
Maajoukkueen karsintakilpailuun saavat osallistua koirat, jotka täyttävät jonkin seuraavista
kriteereistä:
● hallitseva Suomenmestari
● täyttää SAGI:n vuosittain asettamat asetetut osallistumiskriteerit
Kilpailuun ei ole osallistumisoikeutta koiralla, joka ei ole oikeutettu osallistumaan MM-kilpailuun.

3 ILMOITTAUTUMINEN
Agilityn maajoukkueen karsintakilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden
mukaisesti viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Osallistumismaksu tulee olla maksettu
viimeiseen kilpailunjärjestäjän ohjeistuksen mukaiseen eräpäivään mennessä.

4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä kilpailun arvon mukaisesti. Kilpailussa on
oltava sähköinen ajanotto. Kilpailu käydään sisätiloissa.
Kilpailutuottojen jakamisesta SAGIn ja kilpailunjärjestäjän välillä sovitaan erillisellä sopimuksella.
Kilpailuun voidaan lahjoittaa kiertopalkintoja, jotka tulevat jaettavaksi sen jälkeen kun SAGI on
hyväksynyt lahjoittajan esittämät kiertopalkinnon luovutusperusteet.
Kilpailun tiedot toimitetaan Kennelliiton julkaistavaksi ja kilpailusta tiedotetaan SAGIn kotisivuilla.
Lisäksi kilpailusta voidaan tiedottaa karsintakisojen omilla kotisivuilla, kilpailunjärjestäjän kotisivuilla
ja muissa kilpailunjärjestäjän valitsemissa tiedotusvälineissä.
Kilpailun tulokset tulee toimittaa SAGIn määrittelemässä muodossa SAGIn ja Kennelliiton toimistolle
viimeistään viikko kilpailujen jälkeen.
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5 TUOMARIT
Maajoukkueen karsintakilpailulle tulee nimetä kilpailun johtava ylituomari, jonka tulee olla aina
suomalainen agility-ylituomari. SAGI valitsee kilpailun johtavan ylituomarin sekä kilpailun vastaavat ja
avustavat agilitytuomarit. Kilpailuissa käytetään tarvittaessa radalla vastaavan agilitytuomarin lisäksi
avustavaa agilitytuomaria. Vastaava agilitytuomari määrittelee, miten hän ja avustava agilitytuomari
jakavat tehtävät radalla.
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D) EO-MAAJOUKKUEEN KARSINTAKILPAILUT
1 KILPAILUN ERITYISPIIRTEET
EO-maajoukkueen karsintaosakilpailut järjestetään vuosittain FCI:n tunnustamissa kokoluokissa,
agilityn ylimmässä luokassa. SAGI vahvistaa vuosittain kilpailujen osallistujamäärän,
osallistumiskriteerit sekä määrittelee kilpailun kulun periaatteet kilpailuohjeessa. EO-maajoukkueen
karsintaosakilpailut ovat virallisia kilpailuja ja niissä noudatetaan kaikilta osin FCI:n agilitysääntöjä ja
tulkintaohjetta (Judging Guidelines ja Obstacle Guidelines), poislukien avustavan tuomarin toimialue.
EO-maajoukkuekarsinnoissa ei jaeta sertifikaattia yksittäisten kilpailujen eikä kokonaistuloksen
perusteella (A-sääntö, kohta 14). Yksittäisten ratojen tulokset lasketaan rankingiin sekä SM-nolliin.
Kilpailukirjamerkinnät kirjataan ohjeen “D.11 Ohje tuloskirjan merkinnöistä” mukaisesti.

Edustusjoukkueiden nimeäminen
SAGI vahvistaa vuosittain kokoluokkakohtaisesti Suomen edustajien määrän sekä EO-yksilökilpailussa
että EO-joukkuekilpailussa.
SAGIn päätöksellä voidaan lähettää eri koirakot EO-joukkuekilpailuun ja EO-yksilökilpailuun. Tästä
tulee tiedottaa vähintään kuukautta ennen EO-joukkueen ensimmäisen osakarsintakilpailun
ilmoittautumisen päättymistä SAGIn kotisivuilla.
Hallitsevilla yksilökilpailun EO-mestareilla on oikeus osallistua yksilökilpailuun vuosittain vahvistetun
osallistujamäärän lisäksi.
SAGI vahvistaa agilityn EO-kilpailuun lähetettävien edustusjoukkueiden kokoonpanot ilmoittaessaan
joukkueet kilpailujärjestäjille. SAGI voi evätä edustustehtävän henkilöltä, jonka toiminta ei ole aina
ollut nuhteetonta tai henkilöä epäillään Kennelliiton sääntöjen 34 §:ssä mainituista teoista tai henkilö
on kurinpitokäsittelyssä SAGIn sisällä.
Mikäli koira, jota ei ole aiemmin mitattu FCI:n arvokilpailuissa oltaisiin valitsemassa
edustusjoukkueeseen,
koira
voidaan
tarkistusmitata
ennen
edustusjoukkuevalintoja.
Tarkistusmittauksen suorittaa 1-5 SAGIn tehtävään osoittamaa agilitytuomaria ”D.10 Kokoluokan
määrityksen toimintaohje” mukaisesti noudattaen soveltuvin osin kokoluokan määrittämiseen
mittaustilaisuudessa sovellettavia käytäntöjä. Mikäli tarkistusmittauksessa koira mitataan toiseen
kokoluokkaan kuin missä koira on kilpaillut karsintakilpailussa, valitaan edustusjoukkueeseen
seuraavaksi sijoittunut koirakko EO-joukkueen valintamenettelyn mukaisesti.

2 OSALLISTUMISOIKEUS
EO-joukkueen karsintaosakilpailuun osallistuvan ohjaajan on oltava Suomen kansalainen ja täyttää
ohjeen "D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje" mukaiset vaatimukset. EO-joukkueen
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karsintaosakilpailussa osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä
Suomen Kennelliiton koirarekisteriin vähintään 12 kuukautta ennen EO-kilpailua.
EO-joukkueen karsintaosakilpailuun saavat osallistua koirat, jotka täyttävät jonkin seuraavista
kriteereistä
● edellisen vuoden EO-joukkueessa kilpailleet koirakot
● SAGIn
vuodeksi
kerrallaan
vahvistamat
EO-joukkueen
karsintaosakilpailujen
osallistumiskriteerit.

3 ILMOITTAUTUMINEN
Agilityn EO-joukkueen karsintaosakilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden
mukaisesti viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Vain ilmoittautumisohjeiden mukaiset
ilmoittautumiset hyväksytään.

4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä kilpailun arvon mukaisesti. Kilpailun
ajanoton on oltava sähköinen. Kilpailu käydään sisätiloissa. Kilpailutuottojen jakamisesta SAGIn ja
kilpailunjärjestäjän välillä sovitaan erillisellä sopimuksella.
Kilpailusta tiedotetaan SAGIn kotisivuilla. Lisäksi kilpailusta voidaan tiedottaa kilpailunjärjestäjän
kotisivuilla sekä muissa kilpailunjärjestäjän valitsemissa tiedotusvälineissä. Kilpailun tulokset tulee
toimittaa SAGIn määrittelemässä muodossa SAGIn toimistolle viimeistään viikko kilpailujen jälkeen.

5 TUOMARIT
EO-joukkueen jokaiselle karsintaosakilpailulle nimetään kilpailun johtava ylituomari, jonka tulee olla
suomalainen agility-ylituomari. SAGI nimeää lisäksi kilpailun vastaavat ja tarvittaessa avustavat
agilitytuomarit, jotka toimivat radalla vastaavan agilitytuomarin lisäksi. Vastaava agilitytuomari
määrittelee, miten hän ja avustava agilitytuomari jakavat tehtävät radalla.
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E) HALLI-SM-KILPAILUT
1 KILPAILUN ERITYISPIIRTEET
Halli-SM-kilpailu järjestetään vuosittain kaikissa kansallisissa kokoluokissa, agilityn ylimmässä
luokassa. Kilpailu on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin FCI:n agilitysääntöjä ja tulkintaohjetta
(Judging Guidelines ja Obstacle Guidelines),poislukien avustavan tuomarin toimialue. Kokoluokkien
osalta noudatetaan kansallisia kokoluokkia.
SAGI vahvistaa vuosittain kilpailujen osallistujamäärän, osallistumiskriteerit sekä määrittelee kilpailun
kulun periaatteet kilpailuohjeessa.

1.2 Yksilökilpailu
Halli-SM-yksilökilpailussa on kahdesta kolmeen erillistä karsintarataa ja finaalirata. Karsintaradoista
yksi on hyppyrata. Finaali käydään agilityradalla.
Finaaliradan tulos ratkaisee mestaruuden. Mikäli useampi koirakko päätyy finaaliradalla samaan
tulokseen, koirakot jakavat sijoituksen tai kilpailun johtavan ylituomarin päätöksellä sijoitus voidaan
ratkaista uusintaradalla. Mestaruuden ratkaisemisesta on kuitenkin aina järjestettävä uusinta.
Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon saavuttamaan tulokseen, uusintasuorituksella ratkaistaan
vain sijoitukset.
Halli-SM kilpailussa ei jaeta sertifikaattia yksittäisten kilpailujen eikä kokonaistuloksen perusteella
(A-sääntö, kohta 14). Yksittäisten ratojen tulokset lasketaan rankingiin sekä SM-nolliin.
Kilpailukirjamerkinnät kirjataan ohjeen “D.11 Ohje tuloskirjan merkinnöistä” mukaisesti. Tämän
lisäksi kirjataan kaikkien halli-SM-kilpailun finaaliin osallistuneiden koirien finaaliradan tulos ja
sijoitus.

1.3 Joukkuekilpailu
Halli-SM-joukkuekilpailussa on kahdesta kolmeen erillistä karsintarataa (joista yksi on hyppyrata) ja
finaalirata (agilityrata). Finaaliradaksi rakennetaan agilityrata ja se suoritetaan tuomarin
määräämässä estejärjestyksessä (rata voidaan suorittaa myös ilman kontaktiesteitä). Finaaliradan
tulos ratkaisee mestaruuden. Mikäli useampi joukkue finaaliradalla päätyy tuloksissa samaan
tulokseen, joukkueet jakavat sijoituksen.
Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä kilpailukirjaan.

2 OSALLISTUMISOIKEUS
Halli-SM-kilpailuihin osallistuvan ohjaajan on oltava Suomen kansalainen ja täyttää ohjeen "D.3
Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje" vaatimukset.
SIVU 12/19

Suomen Agilityliitto ry

OHJE D.8

Hallitus hyväksynyt 17.12.2020

D.8 ERITYISTEN KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE

Voimassa 1.1.2021 alkaen

Halli-SM-kilpailuissa osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä
Suomen Kennelliiton koirarekisteriin (koirarekisterin ohje).

Yksilö halli-SM-kilpailu
Yksilö halli-SM-kilpailuun saavat osallistua koirat, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:
●
●

hallitseva hallisuomenmestari,
SAGI:n kullekin vuodelle vahvistamat yksilöiden halli-SM-kilpailun osallistumiskriteerit.

Joukkue halli-SM-kilpailu
SAGI:n jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa kuhunkin kokoluokkaan yhden tai useamman joukkueen
SAGIn vuosittain vahvistaman osallistumiskriteerin mukaisesti. Joukkuekilpailuun osallistuvien
koirakoiden tulee osallistua yksilö halli-SM-kilpailuun. Joukkueessa kilpailevien ohjaajien tulee olla
edustamansa yhdistyksen jäseniä.
Useammalla koiralla kilpaileva ohjaaja voi kilpailla samassa kokoluokassa ainoastaan yhdessä
joukkueessa. Samassa kokoluokassa ohjaaja voi edustaa vain yhtä yhdistystä ja koirakon tulee
edustaa sekä yksilö- että joukkuekilpailussa samaa yhdistystä. Koira voi kilpailla vain yhdessä
joukkueessa.

3 ILMOITTAUTUMINEN
SAGI määrittelee vuosittain halli-SM-kilpailun ilmoittautumisajan ja viimeisen ilmoittautumispäivän.
Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti viimeiseen
ilmoittautumispäivämäärään mennessä. Vain ilmoittautumisohjeiden mukaiset ilmoittautumiset
hyväksytään.
Joukkuekilpailuun ilmoittaudutaan erillisellä ilmoittautumisella kilpailunjärjestäjän antamien
ohjeiden mukaisesti. Joukkueen kokoonpanoa ei voi muuttaa ilmoittautumisajan päätyttyä.
Tarvittaessa SAGI voi rajoittaa joukkueiden määrää. Rajoituksesta ja rajoitusperusteista on
tiedotettava viimeistään kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä kilpailun arvon mukaisesti. Kilpailun
ajanoton on oltava sähköinen. Kilpailu käydään sisätiloissa.
Kilpailutuottojen jakamisesta SAGIn ja kilpailunjärjestäjän välillä sovitaan erillisellä sopimuksella.
SAGI lahjoittaa mitalit hallisuomenmestareille ja kilpailunjärjestäjä hankkii muut palkinnot. Kilpailuun
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voidaan lahjoittaa kiertopalkintoja, jotka tulevat jaettavaksi sen jälkeen kun SAGI on hyväksynyt
lahjoittajan esittämät kiertopalkinnon luovutusperusteet.
Kilpailusta tiedotetaan SAGIn kotisivuilla. Lisäksi kilpailusta voidaan tiedottaa kilpailunjärjestäjän
kotisivuilla sekä muissa kilpailunjärjestäjän valitsemissa tiedotusvälineissä. Kilpailun tulokset tulee
toimittaa SAGIn määrittelemässä muodossa SAGIn toimistolle viimeistään viikko kilpailujen jälkeen.

5 TUOMARIT
Halli-SM-kilpailulle tulee nimetä kilpailun johtava ylituomari, jonka tulee olla suomalainen
agility-ylituomari. SAGI valitsee kilpailun johtavan ylituomarin sekä kilpailun vastaavat ja avustavat
agilitytuomarit. Kilpailuissa käytetään tarvittaessa radalla vastaavan agilitytuomarin lisäksi avustavaa
agilitytuomaria. Vastaava agilitytuomari määrittelee, miten hän ja avustava agilitytuomari jakavat
tehtävät radalla.
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F) JUNIOREIDEN, SENIOREIDEN ja PARA-AGILITYN
SUOMENMESTARUUSKILPAILUT
Junioreiden, senioreiden ja para-agilityn suomenmestaruuskilpailuiden tarkoituksena on kannustaa
kyseisiin luokkiin kuuluvia ohjaajia harrastamaan agilitya ja antaa heille mahdollisuus tavata toisiaan
sekä kilpailla muita omaan ryhmäänsä kuuluvia ohjaajien kanssa.
SAGI vahvistaa vuosittain kilpailujen osallistujamäärän, osallistumiskriteerit sekä määrittelee kilpailun
kulun periaatteet kilpailuohjeessa.

1 KILPAILUN ERITYISPIIRTEET
1.1 JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN SM
Agilityn junioreiden ja senioreiden SM-kilpailu järjestetään vuosittain tämän ohjeen määrittelemissä
ikäluokkasarjoissa kaikissa kansallisissa kokoluokissa. SM-kilpailun osallistumisoikeutta ei ole
rajoitettu tiettyyn tasoluokkaan. SM-kilpailu koostuu kahdesta radasta (hyppyrata ja agilityrata),
joiden yhteistulos ratkaisee. Radoista suoritetaan ensimmäisenä hyppyrata. Vaikeustasoltaan radan
tulee vastata senioreilla 2-luokkaa. Junioreilla radan vaikeusasteessa tulee huomioida eri ikäluokat.
Junioreiden ja senioreiden kilpailussa noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä, ottaen huomioon
kuitenkin, että nuorimpien junioreiden kilpailuluokassa koirakkoa ei hylätä, vaan hylkäykseen
johtavasta virheestä koirakko saa 250 virhepistettä. Mikäli useampi koirakko päätyy samaan
yhteistulokseen, suomenmestaruus selvitetään uusintaradalla. Muiden sijoitusten ollessa kyseessä
agilitytuomarin päätöksellä voidaan suorittaa uusinta tai sijoitus jaetaan. Uusintasuoritukset eivät
vaikuta koirakon saavuttamaan tulokseen, sillä uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitukset.
Kaikkien junioreiden ja senioreiden SM-kilpailuun osallistuneiden kilpailukirjaan merkitään
suomenmestaruusratojen yhteistulos ja sijoitus. Suomenmestaruusratojen yhteistulosta ei lasketa
SM-kilpailun valintakriteereihin. JSP-SM-kilpailussa ei jaeta sertifikaattia.

1.2 PARA-AGILITY SM
Para-agilityn SM-kilpailu järjestetään SAGIn agilitysäännöstön mukaisissa paraluokissa vuosittain.
Estekorkeuksissa noudatetaan kilpailevan koiran kansallisen kokoluokan estesuorituskorkeuksia. 7
vuotta täyttäneille koirille voidaan estekorkeuksia alentaa tuomarin päätöksellä yhtä kokoa
pienemmän kokoluokan korkeuksiin (pikkuminiluokassa voidaan käyttää kokoluokan alinta
hyppykorkeutta). Tarvittaessa para-agilityn SM-kilpailu voidaan käydä erillisellä radalla junioreiden ja
senioreiden radasta.
SM-kilpailun osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu tiettyyn tasoluokkaan, kilpailijan kilpailuluokka
määräytyy hänen paraluokkansa mukaan. SM-kilpailu koostuu kahdesta 2-luokan tasoisesta radasta,
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joiden yhteistulos ratkaisee sijoitukset. Ensimmäinen radoista on hyppyrata ja toinen agilityrata.
Para-agilityn kilpailussa noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä, ottaen huomioon kuitenkin, että
para-agilityn kilpailuluokassa koirakkoa ei hylätä, vaan hylkäykseen johtavasta virheestä koirakko saa
250 virhepistettä. Mikäli useampi koirakko päätyy samaan yhteistulokseen, suomenmestaruus
selvitetään uusintaradalla. Muiden sijoitusten ollessa kyseessä agilitytuomarin päätöksellä voidaan
suorittaa uusinta tai sijoitus jaetaan. Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon saavuttamaan
tulokseen, sillä uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitukset. Kaikkien para-agilityn SM-kilpailuun
osallistuneiden kilpailukirjaan merkitään suomenmestaruusratojen yhteistulos ja sijoitus.
Suomenmestaruusratojen yhteistulosta ei lasketa SM-kilpailun valintakriteereihin. JSP-SM-kilpailussa
ei jaeta sertifikaattia.

2 OSALLISTUMISOIKEUS
JSP-SM kilpailuun osallistuvan ohjaajan on oltava Suomen kansalainen ja täyttää ohjeen "D.3
Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje" vaatimukset. JSP SM-kilpailuissa osallistumisoikeus on koirilla,
jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä Suomen Kennelliiton koirarekisteriin. Eri tasoluokissa
kilpailevilla koirakoilla on JSP SM-kilpailuihin yhtäläinen osallistumisoikeus.
Yksi ohjaaja voi saman koiran kanssa osallistua vain joko juniori-, seniori- tai para-agility
SM-kilpailuun, mikäli ne järjestetään saman päivän aikana. Eri koiran kanssa ohjaaja voi osallistua
toiseen kilpailukokonaisuuteen. Yksi koira voi osallistua vain yhteen kilpailuluokkaan saman päivän
aikana.
JSP SM-kilpailuun saavat osallistua luokkaan ohjaajat, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:
● ohjaaja täyttää kalenterivuonna alle 12 vuotta (L)
● ohjaaja täyttää kalenterivuonna 12–14 vuotta (L)
● ohjaaja täyttää kalenterivuonna 15–18 vuotta (J)
● ohjaaja täyttää kalenterivuonna 50-59 (S)
● ohjaaja täyttää kalenterivuonna 60 tai enemmän (S)
● ohjaajalla on SAGI:n ohjeen “D.13 Erityislupa” mukainen paraluokitus. Osallistumisoikeus on
erityisluvan osoittamaan kategoriaan (P). Erityislupa tulee toimittaa kilpailunjärjestäjälle
ilmoittautuessaan kilpailuun.
JSP SM-kilpailuun saavat osallistua koirakot, jotka täyttävät jonkin seuraavista kriteereistä:
● hallitseva JSP SM-kilpailujen suomenmestari omassa luokassaan,
● hallitseva JS-kilpailujen piirinmestari nollatuloksella (0,00) tai
● koirakko täyttää kyseiselle kilpailulle asetetut valintakriteerit. SAGI vahvistaa JSP SM-kilpailun
valintakriteerit aina vuodeksi kerrallaan.
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3 ILMOITTAUTUMINEN
Agilityn JSP SM-kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti
viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään mennessä. Osallistumismaksu tulee olla maksettu
viimeiseen kilpailunjärjestäjän ohjeistuksen mukaiseen eräpäivään mennessä.

4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä kilpailun arvon mukaisesti. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää kilpailupaikan soveltuvuuteen paraurheilijoille. Kilpailun ajanoton on oltava
sähköinen. Kilpailunjärjestäjä huolehtii kaikista kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyvistä
kustannuksista.
Kilpailutuottojen jakamisesta SAGIn ja kilpailunjärjestäjän välillä sovitaan erillisellä sopimuksella.
SAGI lahjoittaa mitalit suomenmestareille ja kilpailunjärjestäjä hankkii muut palkinnot. Kilpailuun
voidaan lahjoittaa kiertopalkintoja sillä edellytyksellä, että SAGI on hyväksynyt lahjoittajan esittämät
kiertopalkinnon luovutusperusteet.
Kilpailunjärjestäjän tulee ottaa huomioon, että kisajärjestelyt, esteet ja alusta soveltuvat
SM-kilpailuiden järjestämiseen. Järjestäjän tulee ottaa huomioon, että JSP Suomenmestaruuden
ratkaisevan finaaliradan aikana ei ole käynnissä muita kilpailuja. Seremonioissa sekä tiedotuksessa on
käytävä ilmi kilpailun luonne.
Kilpailun tiedot toimitetaan Kennelliiton julkaistavaksi. Kilpailusta tiedotetaan SAGIn kotisivuilla.
Lisäksi kilpailusta voidaan tiedottaa SM-kilpailuiden ja kilpailunjärjestäjän kotisivuilla sekä muissa
kilpailunjärjestäjän valitsemissa tiedotusvälineissä. Kilpailun tulokset tulee toimittaa SAGIn
määrittelemässä muodossa SAGIn ja Kennelliiton toimistolle viimeistään viikko kilpailujen jälkeen..

5 TUOMARIT
SAGI valitsee kilpailun varsinaiset ja avustavat agilitytuomarit. JSP SM-kilpailulle tulee nimetä
kilpailun johtava ylituomari, jonka tulee olla aina suomalainen agility-ylituomari. Kilpailuissa radalla
voidaan käyttää varsinaisen agilitytuomarin lisäksi avustavaa agilitytuomaria. Varsinainen
agilitytuomari määrittelee, miten hän ja avustava agilitytuomari jakavat tehtävät radalla. Varsinainen
agilitytuomari suunnittelee kilpailuihin radat ottaen huomioon kilpailuluokan ikäkategorian sekä
para-agilityohjaajien liikkumisen radalla huomioiden ohjaajan vammojen tason. Tuomari määrittää
radan vaikeuden, pituuden ja ihanneajan lasten, junioreiden ja senioreiden kilpailuun sekä
para-agility-kilpailuun käyttäen PAWC:n kategorioille suosittelemia ihanneaikoja.
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G) GAMES SM-KILPAILUT

1 KILPAILUN ERITYISPIIRTEET
Agilityn Games SM-kilpailu järjestetään vuosittain kaikissa kansallisissa kokoluokissa. Kilpailu on
virallinen ja siinä noudatetaan muilta osin agilitysäännöstöä.
SAGI vahvistaa vuosittain kilpailujen osallistujamäärän, osallistumiskriteerit sekä määrittelee kilpailun
kulun periaatteet kilpailuohjeessa.

1.2 Yksilökilpailu
Games SM-kilpailuissa ratkaistaan Snookerin- ja Gamblersin suomenmestaruus sekä Games
suomenmestaruus.
Saavutettu pistetulos ja aika ratkaisevat Snookerin- ja Gamblersin suomenmestaruudet ko.
kilpailumuodon radalla. Mikäli useampi koirakko päätyy tuloksissa samaan pistemäärään ja aikaan,
järjestetään suomenmestaruuden ratkaisemiseksi uusinta. Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon
saavuttamaan tulokseen, uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitukset.
Games suomenmestaruus ratkaistaan Snookerin ja Gamblersin yhteispisteiden mukaan. Eniten
yhteispisteitä saanut koirakko voittaa kokoluokkansa Games suomenmestaruuden. Jos yhteispisteet
ovat tasan, voittaa pienimmän yhteisajan saanut koirakko. Jos yhteisaika on sama, suoritetaan
uusinta Gamblersin SM-kilpailuradalla.
Kaikkien yksilö Games SM-kilpailun osallistuneiden koirien kilpailukirjaan merkitään lopullinen tulos
ja sijoitus.

1.3 Joukkuekilpailu
Games SM-joukkuekilpailun mestaruus ratkaistaan Snooker- ja Gambers- ratojen yhteispisteiden
mukaan. Suurimman yhteispisteen kerännyt joukkue voittaa kokoluokkansa Games
suomenmestaruuden. Jos yhteispisteet ovat tasan, voittaa pienimmän yhteisajan tehnyt joukkue.
Mikäli joukkueiden tulokset ovat samat, joukkueet ratkaisevat sijoituksen uusintaradalla
(Gamblers-rata). Uusintaradan suorittaa koko joukkue. Uusintasuorituksella ratkaistaan vain sijoitus,
eikä se vaikuta joukkueen saavuttamaan tulokseen.
Mikäli joukkueeseen kuuluu yksi tai useampi varakoirakko, sama koirakko voi kuulua varakoirakkona
useampaan kuin yhteen joukkueeseen. Kukin koirakko voi kuitenkin osallistua kilpailuun vain yhdessä
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joukkueessa. Joukkue, jossa koirakko kilpailee, tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjälle ennen Games
SM-joukkuekilpailun alkua. Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä kilpailukirjaan.

2 OSALLISTUMISOIKEUS
Games SM-kilpailuissa osallistumisoikeus ohjeen ”D.3 Kilpailukelpoisuuden tarkastusohje”
mukaisesti. Games SM-yksilökilpailuihin automaattinen osallistumisoikeus on lisäksi hallitsevilla
Snookerin, Gamblersin sekä Games -suomenmestareilla.

3 ILMOITTAUTUMINEN
SAGI määrittelee vuosittain agilityn Games SM-kilpailun ilmoittautumisajan ja viimeisen
ilmoittautumispäivän. Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti
viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään mennessä. Osallistumismaksu tulee olla maksettu viimeiseen
kilpailunjärjestäjän ohjeistuksen mukaiseen eräpäivään mennessä.
Joukkuekilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä. Joukkueen kokoonpanoa ei voi muuttaa ilmoittautumisajan
päätyttyä. Tarvittaessa SAGI voi rajoittaa joukkueiden määrää. Rajoituksesta ja rajoitusperusteista on
tiedotettava viimeistään kuukautta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä kilpailun arvon mukaisesti. Kilpailun
ajanoton on oltava sähköinen.
Kilpailutuottojen jakamisesta SAGIn ja kilpailunjärjestäjän välillä sovitaan erillisellä sopimuksella.
Kilpailuun voidaan lahjoittaa kiertopalkintoja, jotka tulevat jaettavaksi sen jälkeen kun SAGI on
hyväksynyt lahjoittajan esittämät kiertopalkinnon luovutusperusteet.
Kilpailusta tiedotetaan SAGIn kotisivuilla. Lisäksi kilpailusta voidaan tiedottaa kilpailunjärjestäjän
kotisivuilla sekä muissa kilpailunjärjestäjän valitsemissa tiedotusvälineissä. Kilpailutulokset
toimitetaan SAGI:lle ohjeen “D.4 Agilitykilpailujen tulosten lähettämisohje” mukaisesti.

5 TUOMARIT
SAGI nimeää Games SM-kilpailutapahtumalle johtavan ylituomarin, jonka tulee olla suomalainen
agilitytuomari ja jolla on kyseisten lajien arvosteluoikeudet. SAGI nimeää kilpailun vastaavat ja
tarvittaessa avustavat agilitytuomarit. Vastaava agilitytuomari määrittelee, miten hän ja avustava
agilitytuomari jakavat tehtävät radalla.
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