TÄRKEIMMÄT HUOMIOT KISAAJILLE
Sääntömuutokset 1.1.2018 alkaen

Kokoluokat
Kaksi uutta kansallista kokoluokkaa: pikkumaksit ja pikkuminit. Pikkumaksit ja pikkuminit saavat
kilpailla halutessaan kansallisissa pikkuluokissa tai FCI-sääntöjen mukaisissa luokissa (mini, medi,
maksi). Pikkumini- (XS) tai pikkumaksi (SL) kokoisen koiran ohjaaja/omistaja
voi kilpailutapahtumakohtaisesti päättää kummassa mini- tai maksikokoluokassa koira kilpailee.
Koira voi kilpailla kilpailutapahtuman aikana vain yhdessä kokoluokassa. Kokoluokkaa ei voi
vaihtaa enää kilpailupäivänä.
Samalla kaikkien luokkien hyppykorkeudet muuttuivat. Näet kokoluokkien rajat ja hyppykorkeudet
alla olevasta taulukosta.
Kokoluokka
Pikkuminit
(XS)
Minit (S)
Medit (M)

Pikkumaksit
(SL)
Maksit (L)

Säkäkorkeus
koirat, joiden
säkäkorkeus on alle 28
cm
koirat, joiden
säkäkorkeus on alle 35
cm
koirat, joiden
säkäkorkeus on
vähintään 35 cm mutta
alle 43 cm
koirat, joiden
säkäkorkeus on
vähintään 43 cm mutta
alle 50 cm
koirat, joiden
säkäkorkeus on
vähintään 43 cm

Hyppykorkeus
10-20 cm

Okserin syvyys
20 cm

Pituus
35-45 cm

20-30 cm

30 cm

40-50 cm

30-40 cm

40 cm

70-90 cm

40-50 cm

45 cm

100-130 cm

50-60 cm

50 cm

120-150 cm

Radalla esteiden suoritusväli voi olla 4 (5)-7 metriä. Tuomari saa käyttää 10 metrin esteväliä yhden
kerran yhdellä radalla. Okseria käytetään vain 2-3 luokassa.

Ilmoittautuminen
Kotimaisten koirien rokotusten ja rekisteritodistusten tarkistaminen voi tapahtua myös pistokokein.
Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen ilmoittautumisen yhteydessä johtaa
ilmoittautumisen mitätöintiin sekä vakavissa tapauksessa sääntöjen mukaisiin jatkotoimiin. Ethän siis
ilmoita lahjakorttien määrää tai arkistointitunnusta virheellisesti.
Mikäli koiran ohjaaja vaihtuu virallisen ilmoittautumisajan jälkeen, ohjaajan tulee pystyä osoittamaan
kilpailukelposuutensa kisapaikalla (lisenssi tai kuitti siitä)

Siirtyminen ylempään tasoluokkaan
1-luokka: tulee saavuttaa kolme luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (0,00) vähintään kahden eri
agilitytuomarin arvostelemana. Luokanvaihtoon huomioitavista tuloksista vähintään kahden tulee
olla agilityradalta. Kun koirakko saavuttaa oikeuden luokanvaihtoon, kirjataan kisakirjaan merkintä
OIVA. HUOM! Koirakko voi kuitenkin tämän jälkeen jatkaa tulosten keräämistä 1.-luokassa, kunnes
saavuttaa kahdeksan luokanvaihtoon oikeuttavaa tulosta. Tämän jälkeen koirakon on pakko vaihtaa
ylempään tasoluokkaan ja kilpailukirjaan merkintä PAVA.

2-luokka: tulee saavuttaa kolme luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (0,00), jonka sijoitus on
sidoksissa osallistujamäärään (taulukko löytyy säännöissä). Luokanvaihtoon huomioitavista tuloksista
vähintään kahden tulee olla agilityradalta. Kun koirakko saavuttaa oikeuden luokanvaihtoon,
kirjataan kisakirjaan merkintä OIVA. HUOM! Koirakko voi kuitenkin tämän jälkeen jatkaa tulosten
keräämistä 2.-luokassa, kunnes saavuttaa kahdeksan luokanvaihtoon oikeuttavaa tulosta. Tämän
jälkeen koirakon on pakko vaihtaa ylempään tasoluokkaan ja kilpailukirjaan merkintä PAVA.

Huomioithan, että ohjaaja ei pysty itse vaihtamaan koirakkonsa tasoluokkaa kilpailujärjestelmässä.
Olethan siis luokanvaihdosta yhteydessä SAGIin kitu@agilityliitto.fi. Ohjaaja voi halutessaan ilmoittaa
ilmoittautumisen yhteydessä mikäli aikomuksena on siirtyä kolmen tuloksen jälkeen seuraavaan
luokkaan.

Huom! Jos koirakko on saavuttanut luokan siirtotulokset vuoden 2017 aikana, mutta ei vielä kisannut
ylemmässä luokassa, koirakon tulee siirtyä ylempään luokkaan vuoden 2017 säännön mukaisesti tai
anottava siirtoa SAGIlta alempaan tasoluokkaan.
Huom! 1.-ja 2.-luokan LUVA-tuloksissa huomioidaan myös ennen 1.1.2018 sääntömuutosta
hyppyradoilla tehdyt LUVA-tulokset, vaikka näitä ei olisi merkitty kilpailukirjaan LUVA-tuloksiksi.
Toimisto tarkistaa nämä ja tekee muutokset kilpailukirjaan.

Koiran mittaaminen kilpailussa
Vain ensikertalaiset mitataan kilpailuissa. Mikäli koira on mitattu kerran tai useammin kilpailussa
vuoden 2017 aikana, sitä ei mitata enää uudestaan. Ensikertalaiset saavat väliaikaisen
mittaustodistuksen ja koiran tulee käydä virallisessa mittaustilaisuudessa kuuden kuukauden sisällä
tästä. Sinä aikana koirakko voi kilpailla siinä luokassa mihin tuomari on koiran mitannut. Jos koirakko
tulee kilpailuun yli 6 kuukautta vanhan väliaikaisen mittaustodistuksella, kilpailukelpoisuus ei täyty.
Ensikertalaiset voivat ennen kilpailupäivää lähettää tietonsa väliaikaista mittaustodistusta varten tai
esitäyttää ja tulostaa lomakkeen sagin sivuilta
Mikäli ensikertalaisella kisaajalla on virallinen mittaustodistus, mutta ei vahvistettua kilpailukirjaa,
tuomari vahvistaa kilpailukirjan mittaustodistuksen mukaisesti.

Pikkuluokkiin osallistuvilla, jo kilpailleilla koirakoilla tulee olla virallinen mittaustodistus ennen kuin he
voivat aloittaa kilpailemisen. Koira voi siis osallistua ilman mittaustodistusta vain vain kilpailukirjan
mukaiseen FCI-luokkaan. Muiden koirakoiden osalta virallinen mittaustodistus tulee olla hankittuna
1.7.2019 mennessä.

Siirtyminen alempaan luokkaan
Koira voi siirtyä ylemmästä luokasta alempaa luokkaan. Siirtoa pyydetään agilityliitolta. Kun koira
on siirretty alempaan luokkaan, sen tulosten kerääminen alkaa uudestaan ja koira voi vastaanottaa
uusia luokanvaihtotuloksia samaan tapaan kuin 1.- ja 2.-luokassa normaalisti. Mikäli koirakko on
saavuttanut 3.-luokassa SERT-tuloksia, ne jäävät voimaan, vaikka koirakko siirtyisikin alempaan
luokkaan.
Tasoluokan siirtopyynnössä tulee ilmetä koiran kilpailuluokka, virallinen nimi, kutsumanimi,
rotu, sukupuoli, rekisterinumero sekä omistajan nimi ja yhteystiedot.

Tuloksien merkitseminen
Kilpailussa voidaan käyttää joko tuomarinsihteerin lappuja (kuten ennen) tai tuomarinsihteerin listaa
tulosten kirjaamiseen. Mikäli käytetään listaa, ohjaajat eivät saa enää tuloslappuja kisakirjan väliin.

Juoksunartut
Juoksukoirat saavat osallistua kaikissa tasoluokissa. Juoksukoiralla tulee olla housut jalassa kaikkialla
muualla paitsi radalla. Mikäli juoksunartun omistaja/ohjaaja haluaa kuitenkin perua osallistumisen,
ilmoittautumismaksu palautetaan.

Arvokilpailut
SM-kisoihin osallistumista varten tulee olla vähintään yksi tulos siitä kokoluokasta johon aikoo
osallistua. Muuten SM-kisoihin osallistumisessa pätevät samat kriteerit. Tämä ei kuitenkaan koske
joukkueeseen osallistumista, koska 3-luokan pikkumakseilla ja pikkumineillä ei ole muutenkaan
tulosvaatimuksia.
Maajoukkuekarsintoihin ja EO-karsintoihin ei kelpaa pikkuluokkien tulokset.

Jos huomaat säännöissä virheita tai puutteita, otathan yhteyttä vastaavaan koetoimitsijaan.
Veera Pyy
veera.poksagi@gmail.com

