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AGILITYN PIIRINMESTARUUSSÄÄNNÖT
1.

Pohjois-Hämeen kennelpiirin agilityn yksilöpiirinmestaruuskilpailu järjestetään vuosittain kaikissa
viidessä säkäluokassa. Kilpailu käydään agilityn ylimmässä tasoluokassa. Yksilöpiirinmestaruuskilpailu
koostuu kahdesta kilpailusta, joiden yhteistulos ratkaisee piirinmestaruuskilpailun sijoitukset. Toinen
kilpailuista käydään agilityradalla ja toinen hyppyradalla. Molemmat kilpailut ovat virallisia.

2.

Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä kennelpiirin alueella vakituisesti
asuvan omistajan koira riippumatta omistajan/ohjaajan edustaman yhdistyksen kotipaikasta. Koira voi
kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta. Ilmoittautumisen yhteydessä on erikseen
mainittava osallistuvansa Piirinmestaruus kilpailuun.

3.

Ohjaajan on oltava SKL tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruuskilpailuun voivat
osallistua koirat, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä SKL rotukoirarekisteriin tai
koirarekisteriin.

4.

Piirinmestaruuskilpailut järjestetään vuosittain heinäkuun loppuun mennessä (2019 -).
Piirinmestaruuskilpailuita ei saa järjestää päällekkäin muiden arvokilpailujen kanssa.

5.

Järjestelyistä huolehtii vuorollaan jokin kennelpiirin alueen jäsenyhdistys, kukin vuorollaan. Mikäli
yhdistys ei pysty vastaamaan järjestelyistä, päättää agilityjaosto järjestämisvastuun. Varsinainen anomus
tulee tehdä määräaikaisilmoitusten mukaan SAGI:n kilpailujenanomisjärjestelmään. Kennelpiirin
agilityjaokselle ilmoitetaan kisasta kirjallisesti.

6.

Kilpailun yhteydessä järjestetään myös joukkuekilpailu SAGI:n voimassa olevien joukkuekilpailuja
koskevien sääntöjen mukaan. Joukkuekilpailuun saavat osallistua Pohjois-Hämeen Kennelpiiriin
kuuluvat yhdistykset. Yhdistykset voivat lähettää yhden tai useamman joukkueen kisaan samassa
säkäluokassa. Joukkuekilpailu kilpaillaan viidessä säkäluokassa.

7.

Joukkuekilpailussa joukkue muodostuu neljästä saman säkäryhmän koirakosta, joilla on sääntöjen
mukainen kilpailuoikeus (tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä SKL rotukoirarekisteriin tai
koirarekisteriin). Joukkuerata on joko agilityrata tai hyppyrata ja joukkueen tulos muodostuu kolmen
parhaan koirakon suorituksesta. Koirat voivat olla tasoluokista 1-3. Joukkueen suoritukset kilpaillaan
peräkkäin (1. koirat, 2. koirat, 3 koirat ja 4. koirat).
Ohjaaja voi osallistua joukkuekisassa eri joukkueisiin eri koirilla säkäluokasta riippumatta.
Edustusseuran tulee olla koko ajan sama ja ko. kennelpiirin alueelta.

8.

Piirinmestaruuskilpailujen tuomarin tulee olla ylituomari.

9.

Kennelpiiri palkitsee agilityn piirinmestarit kuten muidenkin lajien piirinmestarit. Lisäksi piirinmestarit
saavat haltuunsa vuodeksi kennelpiirin lahjoittamat kiertopalkinnot. Kiertopalkinnon mukana kiertää
albumi, johon voittajan tulee laittaa koiran valokuva sekä koiran että ohjaajan nimi. Kiertopalkinnon
saa omakseen koira, jolla on siihen kolme kiinnitystä, muussa tapauksessa voittaja palauttaa palkinnon
kilpailujen järjestäjälle ennen seuraavia piirinmestaruuskilpailuja. Yksilökilpailuissa jaetaan
epävirallinen Juniori-Piirinmestari -titteli, johon on omat sääntönsä ja kiertopalkintonsa.

10. Pohjois-Hämeen kennelpiirin piirinmestaruuskisoissa noudatetaan Suomessa voimassa olevia SAGI:n
virallisia agilitykilpailujen sääntöjä ja lajiohjeita.

