AGILITYN HALLITTAVUUSTESTI
POKS RY.

Testin tarkoituksena on selvittää koiran ja ohjaajan yhteistyötä sekä koiran hallittavuutta ja perustottelevaisuutta. Agilityssä koiran tulee kyetä ryhmämuotoiseen harjoitteluun ja toimimaan toisten koirien läsnäollessa. Testi tulee suorittaa ennen kuin voi osallistua agilityn alkeiskurssiin. Testiä ei tarvitse suorittaa mikäli
koirakko on saanut tokosta vähintään ALO1-tuloksen tai suorittanut BH-kokeen hyväksytysti.
Testiin kuuluu neljä osaa jotka arvosteluperuste on hylätty/hyväksytty sekä kaksi osaa, jotka arvioidaan sanallisesti. Testin läpäisy edellyttää hyväksyttyä luoksepäästävyydestä sekä kahdesta muusta osuudesta. Mikäli testin läpäisseitä on enemmän kuin kurssille mahtuu, vaikuttavat osiot, joista annetaan sanallinen arvio.
Sanallisessa arviossa huomioidaan koiran rodunomaiset piirteet ja ikä.
Testisuoritusten aikana koira on kokonaan irti. Ohjaaja saa käyttää suoritusten aikana kaikkia ei-pakottavia
apuja, kuten ääntä, eleitä, ilmeitä tai ruoka-palkkaa. Mikäli ohjaaja kohtelee koiraa epäasiallisesti suoritustai odotusaikana, testi hylätään. Testin aikana häiriönä toimivat muut koirat sekä hallin toisella puolella agilityrataa suorittavat koirat.

1. Luoksepäästävyys
Koirakot ovat rivissä. Asento on vapaa ja koira saa olla hihnassa, mutta hihnan tulee olla löysällä. Testaaja
tulee juttelemaan ja kättelemään ohjaaja. Sen jälkeen hän tervehtii koiraa. Koira saa olla pidättyväinen,
mutta annettava koskea itseensä. Koira ei saa osoittaa minkäänlaista aggressiivisuutta testaajaa kohtaan.
Tämä osa-alue tulee olla hyväksytty, jotta koirakko voi jatkaa testiä.
2. Seuraaminen taluttimetta
Koirakot jatkavat istumista rivissä. Vuorotellen ohjaajat laskevat koirat irti ja suorittavat seuraamisen
kahdeksikon muotoisen kaavio. Kyseessä ei tarvitse olla tokoseuraamista, vaan koiran tulee kulkea ohjaajan mukana halukkaasti. Esimerkkikaavio alla:

Suoritus arvioidaan hylätty/hyväksytty.

3. Paikallaolo
Muut koirakot muodostavat kujan (noin 3-4 metriä leveä). Ohjaaja jättää koiransa istumaan kujan päähän
ja siirtyy 10 metriä eteenpäin merkitylle paikalle. Koiran tulee pysyä paikallaan 30 sekuntia siitä hetkestä
kun ohjaaja on tullut merkitylle paikalle. Suoritus arvostellaan hylätty/hyväksytty.
4. Luoksetulo
Muut koirakot muodostavat kujan (noin 3-4 metriä leveä). Ohjaaja jättää koiransa istumaan kujan päähän
ja siirtyy 10 metriä eteenpäin merkitylle paikalle. Ohjaaja voi kutsua koiraa heti kun tullut merkitylle paikalle. Suoritus arvostellaan hylätty/hyväksytty.
5. Leikkiminen
Tässä osiossa testataan koiran ja ohjaajan yhteistyötä. Ohjaaja ja koira leikkivät yhdessä ohjaajan valitsemalla tavalla. Leikki voi perustua leluun, temppuun tai sosiaaliseen kanssakäymiseen. Osio arvostellaan
sanallisesti, joka perustuu ohjaajan ja koiran läsnäoloon, innostumiseen ja motivoitumiseen. Aikaa tehtävään on noin minuutti.
6. Yhteistyö
Testaaja antaa helpon tehtävän, esimerkiksi siivekkeen kierron. Ohjaaja saa käyttää apuna ääntä, omaa
liikettä ja käsiohjausta. Aikaa tehtävään on noin minuutti. Suoritus arvioidaan sanallisesti, johon vaikuttaa koiran halukkuus ja ohjaajan kykyä kannustaa ja motivoida koiraa.
Testaaja arvio koirakon yhteistyötä koko testin ajan, johon kuuluu myös odotusaika. Erityisesti seurataan
koirakon välistä kontaktia, motivoituneisuutta ja palkkaamista.

Lisätietoja testistä voit kysyä osoitteesta poksagi@gmail.com.

