LABRADORIEN EPÄVIRALLISTEN AGILITYKISOJEN SÄÄNNÖT

Säännöt on kirjattu selkeyttämään toimintaamme ja ne koskevat niin tuomareita, järjestäjiä kuin
osallistujiakin. Säännöistä poikkeaminen on kielletty! Jokainen kilpailija on velvollinen itse lukemaan ja
noudattamaan sääntöjä, sillä ilmoittautumisessa ei voida tietää esimerkiksi kilpailijoiden tasoa.
Kilpailu on avoin labradorinnoutajille sekä järjestävän seuran jäsenille. Kilpailuun osallistuvan koiran tulee
olla rokotettu SKL:n rokotusmääräysten mukaisesti varoaikoineen. Kilpailuun osallistumisen esteet lueteltu
alla. Rokotukset tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä, tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein.
Antidopingsäännön mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai
ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty ennen kilpailuja ja
kilpailujen aikana. Mikäli koiralla on lääkitys kilpailujen aikana, se saa osallistua kilpailuun vain hoitavan
lääkärin luvalla ja esittämällä lääkärintodistuksen ilmoittautuessa.
Agilitylisenssiä ei vaadita.
Kilpailuun osallistumisen esteitä ovat:
• Koira joka ei ole omistajan hallinnassa (aiheuttaa vahinkoa ja on vaaraksi itselle tai muille
osallistujille) ja/tai käyttäytyy aggressiivisesti muita läsnäolijoita kohtaan, voidaan poistaa
kilpailutapahtumasta. Lopullisen päätöksen tekee tuomari.
• Sairas koira tai huonokuntoinen koira
• Narttu 30 vrk ennen synnytystä ja 42 vrk synnytyksen jälkeen
• Koira, joka ei täytä Kennelliiton rokotusmääräyksiä
• Koira, joka ei ole rekisteröity Suomen Kennelliittoon
Juoksunarttu voi osallistua kilpailuun vain kilpailevien luokassa ja suorittaa radan viimeisenä. Juoksunartun
saa tuoda kentälle vain oman suorituksensa ajaksi, lämmittelyt suoritetaan kentän (/hallin) ulkopuolella.
Tuloslaskennassa ja kilpailevien luokassa sovelletaan voimassaolevia agility-sääntöjä ( liite 2 ).
Kilpailuluokat:
Putkiluokka
Hyppyluokka
Mölli-luokka
Kilpailevien luokka
Kussakin luokassa palkitaan kunkin luokan kolme parasta koirakkoa.
Koirakko voi osallistumisen yhteydessä päättää, minkä luokan mestaruudesta kilpailee. Yksi koirakko voi
kilpailla mestaruudesta vain yhdessä luokassa. Virallisissa kisoissa startannut koirakko voi kilpailla
mestaruudesta ainoastaan kilpailevien luokassa. Koirakko voi kuitenkin osallistua kilpailun ulkopuolella myös
muihin luokkiin, mutta ei voi tulla näissä palkituksi.
Kilpailussa palkitaan myös Mölliagilitymestari (paras tulos mölliluokasta) ja Agilitymestari (paras 0-tulos
kilpailevien luokasta).
Sama koira voi osallistua kilpailuun kahdella eri ohjaajalla. Kumpikin koirakko voi tällöin päättää erikseen
oman kilpailuluokkansa.
Koirakko saa osallistua halutessaan uusintastartteihin omassa mestaruusluokassaan. Kaikki ratasuoritukset
arvostellaan, paras tulos jää voimaan ja huomioidaan tulosluettelossa.
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PUTKILUOKKA
•
•
•

Koirakot, jotka ovat alle 1-vuotiaita tai ovat harrastaneet agilityä pentukurssin / alkeiskurssin verran.
Alaikäraja 4kk, rokotusten varoaikoineen oltava kunnossa.
Radalla on vain putkia ja hyppyesteitä ilman rimoja.
Putkiluokassa koiraa saa palkita ja houkutella nameilla ja leluilla suorituksen aikana

HYPPYLUOKKA
•
•
•
•
•
•
•

Hyppyluokka on möllitasoinen rata ja avoin kaikille.
Alaikäraja 12 kk
Rimojen korkeus 30cm
Radalla on putkia ja hyppyesteitä, voi olla myös muuri, pituus, okseri sekä pussi
Hylkäykseen johtavista virheistä möllitasoinen koirakko saa kustakin kymmenen (10) virhepistettä
(luettelo hylkäykseen johtavista virheistä, liite 1 ).
Hylkäykseen johtavista virheistä jo virallisissa kilpailuissa startannut koirakko hylätään (luettelo
hylkäykseen johtavista virheistä, liite 1 ).
Jos palkkaat koiran radalla, niin ilmoita siitä tuomarille ennen radalle lähtöä. Tällöin rata suoritetaan
kilpailun ulkopuolella, joten tuloslaskennassa ei voi tulla palkituksi.

MÖLLI-LUOKKA
•
•
•
•
•
•
•
•

Koirakoista, jotka eivät ole vielä startanneet virallisissa kisoissa.
Rata on helppo, pituudeltaan 15-18 estettä
Alaikäraja 12 kk
Rimojen korkeus 30cm
Radalla ei käytetä seuraavia esteitä: keinu, rengas, pujottelu = kepit
Koirakko, joka ei osaa jonkin esteen suorittamista, saa kiertää esteen. Esteen kiertämisestä
tulokseen lisätään kymmenen (10) virhepistettä
Hylkäykseen johtavista virheistä koirakko saa kustakin kymmenen (10) virhepistettä (luettelo
hylkäykseen johtavista virheistä, liite 1 )
Jos palkkaat koiran radalla, niin ilmoita siitä tuomarille ennen radalle lähtöä. Tällöin rata suoritetaan
kilpailun ulkopuolella, joten tuloslaskennassa ei voi tulla palkituksi.

KILPAILEVIEN LUOKKA
•
•
•
•
•

Kilpailuissa noudatetaan virallisia agilitysääntöjä
Kilpailevien luokissa koirakot arvostellaan virallisen kilpailuarvostelun mukaisesti
Kilpailuluokassa rimojen korkeus 55 cm ja muut esteet maxi-koirien alimmalla tasolla
Alaikäraja 18 kk ja yksi päivä
Kilpailevien luokassa määritetään radalle omat ihanneajat 1-, 2- ja 3-luokan koirakoille, kilpailun
tasapuolisuuden takaamiseksi.
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LIITE 1
Agilitytuomarin on hylättävä kilpailusuoritus seuraavissa tapauksissa:
•

koirakko aloittaa kilpailusuorituksen ennen lähtölupaa

•

koiralla on kilpailusuorituksen aikana kaulain

•

ohjaaja pitää kädessään jotakin

•

ohjaaja asettaa koiran lähtöalueelle sen jälkeen, kun ajanotto on käynnistynyt, ellei agilitytuomari
toisin määrää

•

koira kieltäytyy kolmannen kerran

•

koira suorittaa esteet väärässä suoritusjärjestyksessä

•

koira jättää esteen suorittamatta

•

koira aloittaa esteen suorituksen väärästä suunnasta

•

koira tai ohjaaja rikkoo esteen niin, ettei sitä voi enää suorittaa

•

ohjaaja menee esteen alta, sen yli tai muulla tavalla suorittaa estettä

•

ohjaaja käynnistää pöydän elektronisen ajanoton

•

koira pysähtyy radalla ohjaajan keskeyttäessä suorituksen, ellei agilitytuomari toisin määrää

•

koira tekee tarpeensa kilpailusuorituksen aikana

•

koira karkaa kilpailukehästä

•

koira näykkii ohjaajaa jatkuvasti kilpailusuorituksen aikana

•

koira ei ole ohjaajan hallinnassa

•

koirakko ylittää enimmäisajan
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