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ETELÄ-HÄMEEN KENNELPIIRI

AGILITYN PIIRINMESTARUUSSÄÄNNÖT

YLEISTÄ
Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain agilityn Etelä-Hämeen kennelpiirin piirinmestaruuksista mini-, medi- ja
maksiluokissa.
Kilpailun järjestämisestä huolehtivat Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella toimivat Suomen Agilityliiton (SAGI)
jäsenyhdistykset erikseen sovittavan vuorottelun mukaan.
Piirinmestaruuskilpailut järjestetään heinä-joulukuun aikana. Sekä yksilö- että joukkuekilpailut ovat virallisia ja
niissä noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä.
Kilpailun anotaan SAGIlta kuten kansalliset kilpailut. Piirinmestaruuskilpailun arvo anotaan Etelä-Hämeen
kennelpiiriltä kirjallisella anomuksella.
OSALLISTUMISOIKEUS YKSILÖKILPAILUT
YLEISTÄ
Ohjaajan on oltava Kennelliiton tai Etelä-Hämeen kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Ohjaajalla on oltava
voimassa oleva kilpailulisenssi.
Koiran kilpailukelpoisuuden edellytyksien määrittämisessä noudatetaan kilpailusääntöä seuraavin
tarkennuksin:
Piirinmestaruuskilpailuun voivat osallistua koirat, jotka on rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin,
tunnistusmerkintärekisteriin (FIX) tai muuhun FCI:n tunnustamaan rotukoira-, liitännäis- (Appendix) tai
tunnistusmerkintärekisteriin. Kiimassa olevan nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen
talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen
ajaksi. Kiimassa oleva narttu kilpailee kuitenkin normaalisti kisanumeronsa osoittamalla paikalla
lähtöjärjestyksessä
YKSILÖPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Yksilöpiirinmestaruuskilpailussa piirinmestaruudesta saa kilpailla:
Jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) Etelä-Hämeen kennelpiirin alueella
vakinaisesti asuva ohjaaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.
Ohjaajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa /koulutuksessa koira on ollut.
Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.
Useamman omistajan omistama koira saa kilpailla kennelpiirin mestaruudesta vain, mikäli koira on pääasiassa
sijoitettuna ko. kennelpiirin alueella vakinaisesti asuvan omistajan luokse.
Edellisen vuoden piirinmestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan

2
JOUKKUEPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Joukkuepiirinmestaruudesta kilpailevat Etelä-Hämeen kennelpiiriin kuuluvat yhdistykset.
Rotujärjestöt kilpailevat sen kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa, jonka alueella rotujärjestön
kotipaikka on.
Yhdistys voi osallistua yhdellä tai useammalla mini-, medi- ja maksijoukkueella kennelpiirin
joukkuepiirinmestaruuskilpailuun.
Yhden kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa ohjaaja voi yhdessä kokoluokassa edustaa vain yhtä
yhdistystä.
Ohjaaja voi osallistua usean eri kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailuihin eri koirilla.
Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa kalenterivuosittain.

ILMOITTAUTUMINEN
YKSILÖPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä. Vain maksetut ilmoittautumiset hyväksytään. Koirakon tulee ilmoittautua kumpaankin kilpailuun
(yksilömestaruus ratkaistaan kahden kilpailun yhteistuloksen perusteella) ja lisäksi merkitä
ilmoittautumiseensa osallistuvansa piirinmestaruuskilpailuun.
JOUKKUEPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Piirinmestaruusjoukkueen kokoonpano (max. neljä koiraa ja yksi varakoira) ilmoitetaan yhdistysten kautta, eikä
sitä voi muuttaa ilmoittautumisajan päätyttyä. Kilpailunjärjestejä antaa ohjeet joukkueiden ilmoittamisesta.
KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailuun liittyvistä kustannuksista ja käytännön järjestelyistä. Kilpailuun voidaan
lahjoittaa kiertopalkintoja, jolloin lahjoittaja esittää kiertopalkinnon säännöt ennakkoon kennelpiirin
hyväksyttäväksi. Kennelpiiri lahjoittaa mitalit piirinmestareille jokaiseen säkäluokkaan.
Kilpailun ajanotto on suositeltavaa järjestää sähköisesti.
Kaikkien kilpailun tuomareina toimivien tuomareiden tulee olla FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön
pätevöimiä.
Ulkomaisen agilitytuomarin arvosteluoikeus on varmistettava ko. maasta Kennelliiton kautta.
Kilpailussa voidaan käyttää radalla avustavaa tuomaria. Tällöin varsinainen tuomari määrittelee, miten hän ja
avustava agilitytuomari jakavat tehtävät.
Kilpailun tulokset toimitetaan SAGIlle SAGIn määrittelemässä muodossa viimeistään viikko kilpailujen jälkeen.
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KILPAILUN ERITYISPIIRTEET
YKSILÖPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Yksilöpiirinmestaruuskilpailu järjestetään vuosittain agilityn ylimmässä tasoluokassa. Kilpailu koostuu kahdesta
virallisesta kilpailusta, joiden yhteistulos ratkaisee piirinmestaruuskilpailun sijoitukset. Toinen kilpailuista
käydään agilityradalla ja toinen hyppyradalla
Piirinmestaruusarvo jaetaan mini- medi- ja maksiluokissa.
Mikäli useampi koirakko päätyy tuloksissa samaan virhepistemäärään ja samaan suoritusaikaan,
piirinmestaruus selvitetään uusintaradalla.
Muiden sijoitusten ollessa kyseessä agilitytuomarin päätöksellä voidaan suorittaa uusinta tai sijoitus jaetaan.
Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon tulokseen, vaan ainoastaan sijoitukseen.
Kilpailukirjaan merkitään kummankin kilpailun tulokset voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Yksilökisojen
yhteistulos merkitään kilpailukirjaan vain 0-tuloksen tehneelle voittajalle.
Piirinmestaruuden yhteistulosta ei lasketa SM-kilpailujen tai maajoukkueen karsintakilpailun valintakriteereihin,
eikä sen perusteella jaeta sertifikaattia.
Etelä-Hämeen piirinmestaruuskilpailujen järjestämisohjeessa noudatetaan kaikilta osin SAGIn
piirinmestaruuskilpailujen järjestämisohjetta.
Etelä-Hämeen piirinmestaruuskilpailun voittaja (tuloksella 0,00) on oikeutettu osallistumaan seuraavan vuoden
SM-kilpailuun, mikäli täyttää muut SM-kilpailuun osallistumiselle asetetut vaatimukset.
JOUKKUEPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Joukkuepiirinmestaruuskilpailu käydään agilityradalla.
Joukkueluokassa kilpaileva joukkue muodostuu 3-4:stä samaan kokoluokkaan kuuluvasta koirakosta.
Lisäksi joukkueeseen voidaan nimetä yksi varakoirakko.
Joukkuetulos saadaan laskemalla joukkueen kolmen parhaan koirakon tulokset yhteen.
Yhdistykset voivat osallistua joukkuepiirinmestaruuskilpailuun haluamallaan määrällä mini-, medi- ja
maksijoukkueita. Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä voi rajoittaa joukkueiden määrää.
Rajoituksesta ja rajoitusperusteista on mainittava kilpailuanomuksessa.
Joukkuekilpailussa tuloksen ollessa sama eri joukkueilla, voittaa se joukkue, jolla on radalta vähemmän
virheitä. Mikäli useampi joukkue päätyy tuloksessa samaan virhepistemäärään ja samaan suoritusaikaan,
mestaruus selvitetään joukkueiden parhaimman tuloksen tehneiden koirakoiden kesken uusintaradalla.
Muut sijoitukset ratkaistaan tuomarin päätöksen mukaan joko uusintaradalla tai jakamalla sijoitus.
Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä kilpailukirjaan.
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MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN
Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Etelä-Hämeen kennelpiirin hallitus.
VOIMAANTULO
Säännöt tulevat voimaan 12.5.2015.

