SAGIN ETIIKKAOHJEET
SAGIn henkilöstön, toimihenkilöiden, toimikuntien ja työryhmien jäsenien, liittokouluttajien ja tuomareiden
tulee kaikessa toiminnassaan huomioida SAGIn säännöt, agilitysäännöstö liitteineen, Valon Reilun Pelin
säännöt ja nämä etiikkaohjeet. SAGI suosittelee, että myös jäsenseurojen toimihenkilöt, koetoimitsijat,
kouluttajat ja valmentajat omaksuisivat toiminnassaan nämä etiikkaohjeet. Erittäin tärkeää on, että kaikki
lajin harrastajat lisäisivät keskinäistä kanssakäymistä positiivisessa, toisia kunnioittavassa ja
kannustavassa ilmapiirissä.
SAGIn toiminnassa mukana olevat henkilöt saattavat toimia samaan aikaan useassa eri roolissa, jolloin
toiminnan painopiste pitkäaikaisesti tai hetkellisesti keskittyy toiminnan yhteen erikoisalueeseen.
Toiminnassaan henkilön tulee huomioida muut mahdolliset roolinsa niin, ettei eturistiriitaa niiden välillä
synny eikä toiminnalla vaikeuteta muiden mukana olevien henkilöiden toimintaa.
Kaikessa toiminnassa muiden ihmisten kunnioittaminen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä hyvät
käytöstavat ovat erittäin tärkeitä.
Toimiessaan lajin edustajanakukin huomioi, että
● he toimivat aina kaikkia kohtaan kohteliaasti, tasapuolisesti ja asiallisesti sekä puheissaan
arvostavat lajiliittoa, Kennelliittoa ja Valoa ja toimivat näiden sääntöjen mukaisesti,
● he eivät esiinny päihtyneinä tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena,
● väkivaltainen ja epäasiallinen käyttäytyminen ei ole koskaan hyväksyttävää,
● SAGI:n jäsenyhdistykset edustavat aina lajia, SAGI:a ja Kennelliittoa,
Ulkomailla toiminnassa muistetaan lisäksi, että kukin
● edustaa Suomea, SAGIa sekä Kennelliittoa
● käyttäytyy ko. maan lajisääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti,
● arvostaa heidän kulttuuriaan, uskontoaan ja erilaisia tapojaan,
● tuo Suomea, suomalaisuutta ja suomalaista osaamista esille aina positiivisessa valossa.
Lajiliiton jäsenseuran toimihenkilön tulee aina
● toimia seuran sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti,
● toimia kilpailupaikalla tuomarin antamien ohjeiden mukaisesti sekä järjestävän seuran sääntöjen
mukaisesti,
● huolehtia koiran hyvinvoinnista lakien sekä Sagin ja Kennelliiton ohjeiden mukaisesti.
Agilitykouluttajien ja valmentajien tulee lisäksi
● tähdentää koulutettavilleen, että he ovat vastuussa koiransa käyttäytymisestä kaikissa tilanteissa,
● pitää huolta, että koulutettavat ohjaajat tietävät, että koirien rankaiseminen ja suorituskyvyn
parantaminen antidoping-sääntöjen vastaisesti on kielletty koulutus- ja kilpailutilanteessa sekä
auttaa ymmärtämään, että koira toimii aina kuten ohjaaja on sen kouluttanut. Koirien hyvinvointi
on erittäin tärkeää lajissa.
Koetoimitsijoiden ja kilpailun toimihenkilöiden tulee lisäksi
● pitää huolta, että kilpailualue ja koko tilaisuus on kaikille turvallinen,
● pitää kiinni ilmoittautumisajoista ja etukäteen ilmoitetuista säännöistä,

Kilpailijoiden ja harrastajien tulee aina
● huolehtia koiran hyvinvoinnista lakien ja Kennelliiton ohjeiden mukaisesti,
● ymmärtää, ettei oman tai koiran suorituskyvyn parantaminen lääkkein tai muilla kielletyillä keinoin
ole sallittua eikä reilun pelin hengen mukaista,
Tuomarietiikka
Tehtävässään tuomareiden tulee agilitysäännöstön ja yleisten etiikkaohjeiden lisäksi huomioida nämä
ohjeet
Tehtävässään toimiessaan tuomarin roolissa,
● Tuomarin on huomioitava vaatetus ja sen edustavuus. Mitään seura- ja rotutunnuksia tuomarin
vaatteissa ei saa näkyä. Sponsoreiden näkyminen vaatetuksessa on sallittua, mikäli vaatetus on
annettu käyttöön tilaisuutta tai tehtävää varten SAGIn tai Kennelliiton toimesta.
● Tuomari on aina tasapuolinen ja oikeudenmukainen kaikki kilpailijoita kohtaan sekä pysyy
päätöksissään.
● Tuomari noudattaa aina sääntöjä ja ohjeita.
● Tuomari on aina kohtelias ja asiallinen sekä kilpailijoita että toimihenkilöitä kohtaan.
● Tuomarin tulee selvittää epäselvät tilanteet asiallisesti ja sääntöjen mukaisesti.
● Tuomari ei koskaan pyydä itse toimeksiantoa kilpailuihin.
● Tuomari edustaa koko maan agilitykansaa ja näin ollen toimii esimerkkinä kaikille henkilöille
kilpailujen aikana.
● Tuomari ei saa olla alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena tuomaroidessaan.
Tuomarin tulee muistaa ollessaan kilpailijana, harrastajana, kouluttajana tai yleisönä, että
● Tuomari on aina tuomarin roolissa, kun hänen seurassaan on enemmän kuin yksi ihminen.
● Tuomari toimii esimerkkinä myös itse kilpailijana ollessaan ja käyttäytyy aina sääntöjen
mukaisesti.
● Tuomari on lojaali muita tuomareita kohtaan olemalla kohtelias ja pitämällä mielipiteensä omana
tietonaan eikä kommentoi toisen tuomarin toimintaa.
● Auttaa epäselvissä tilanteissa, mikäli toinen tuomari pyytää.

