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KILPAILUSÄÄNTÖ  

YLEISTÄ 

1 LÄHTÖKOHDAT  

Suomen Kennelliitto ja Suomen Agilityliitto pyrkivät edistämään Federation Cynologique Internationalen 
(FCI) määrittelemiä agilityn tavoitteita ja sääntöjä. FCI:n agilitysäännöistä voidaan poiketa ja niitä voidaan 
täydentää kansallisen agilitysäännöstön määräyksin.  

2 TOIMIJAKENTTÄ  

Federation Cynologique Internationale (FCI) on kansainvälinen kenneljärjestö, joka vahvistaa kansainväliset 
agilitysäännöt ja tulkintaohjeet ja myöntää agilityn maailmanmestaruuskilpailut sekä myöntää agilityn FCI:n 
arvokilpailut ja kansainväliset kilpailut.  

Pohjoismainen Kennelunioni (PKU) on pohjoismaisten kenneljärjestöjen yhteistyöelin, joka vahvistaa 
Pohjoismaiden mestaruuskilpailun säännöt sekä koordinoi mestaruuskilpailun agilityn Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailujen järjestämistä.  

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry (Kennelliitto) on FCI:n alainen kansallinen kenneljärjestö, 
joka toimii suomalaisten koiraharrastusyhdistysten keskusjärjestönä. Kennelliitto edistää puhdasrotuisten, 
rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä sekä edistää koirien hyvinvointia. Kennelliitto vahvistaa 
kansallisen kilpailusäännön, laji- ja arvosteluohjeen lajiohjeet ja Kennelliiton yleiset säännöt, ohjeet ja 
määräykset sekä vastaa koirien dopingvalvonnasta Suomessa.  

Suomen Agilityliitto ry (SAGI) on agilityn lajiliitto, joka vastaa kansallisen kilpailutoiminnan järjestämisestä 
Suomessa.  

Suomen Olympiakomitea (Olympiakomitea) on suomalaisen urheilun keskusjärjestö, jonka jäsen SAGI on. 
SAGIn on kaikessa toiminnassa huomioitava myös Olympiakomitean Reilun Pelin säännöt. 

3 AGILITYSÄÄNNÖSTÖN RAKENNE  

Kansallinen agilitysäännöstö koostuu kilpailusäännöstä (A), laji- ja arvosteluohjeesta lajiohjeista (B), 
Kennelliiton yleisistä säännöistä, ohjeista ja määräyksistä (C) sekä SAGIn omista lajiin liittyvistä 
lajintoimintaohjeista muista ohjeista (D).  

Agilitysäännöstön tarkoituksena on luoda koirakoille tasapuoliset ja turvalliset kilpailuolosuhteet sekä taata 
kilpailusuoritusten yhdenmukaiset arvosteluperusteet.  

Urheilun eettisten normien osalta noudatetaan Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) määrittelemiä 
säännöstöjä (Antidoping-, tulosmanipulaatio ja katsomoväkivalta), joissa huomioidaan myös Suomen 
urheilun eettistä toimintaa koskevat valtiosopimukset.  

4 SOVELTAMISALA  

Agilitysäännöstöä sovelletaan virallisissa kansallisissa agilitykilpailuissa. Mikäli asiaa ei ole säännelty 
kansallisessa agilitysäännöstössä, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia FCI:n agilitysääntöjä.  

Kansainvälisissä kilpailuissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia FCI:n agilitysääntöjä ja tulkintaohjeita 
tulkintaohjetta (Judging Guidelinse ja Obstacles Guidelines) sekä niitä täydentäviä kansallisen 
agilitysäännöstön säännöksiä.  
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5 AGILITYKILPAILUN TARKOITUS  

Agility on liikunnallinen ja urheilullinen kilpailulaji, jossa koirakolta vaaditaan taitoa, nopeutta ja hyvää 
yhteistoimintaa. Tarkoituksena on, että koirakko suorittaa kilpailuradan virheettömästi ja mahdollisimman 
nopeasti. Parhaimmillaan kilpailusuoritus on ohjaajan ja koiran saumatonta yhteistyötä. Agilitykilpailun 
tarkoituksena on selvittää keskenään kilpailevien koirakoiden välinen paremmuus.  

6 MÄÄRITELMÄT  

Agilitytuomari. Agilitytuomarilla tarkoitetaan FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön hyväksymää 
agilitykilpailun tuomaria. Suomalaisella agilitytuomarilla tarkoitetaan agilitykilpailun ylituomaria. Ulkomaisen 
agilitytuomarin tulee olla FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön hyväksymä agilitykilpailun tuomari. 
Kansainvälisen kilpailun agilitytuomarilla tulee olla oikeudet toimia FCI:n myöntämän kansainvälisen kilpailun 
tuomarina.  

Arvokilpailu. Arvokilpailuna pidetään Kennelliiton SAGIn esityksestä myöntämää agilityn SM-kilpailua, 
arvokilpailuja ja kansaivälisiä kilpailuja sekä PKUn mestaruuskilpailua. Arvokilpailuna pidetään myös kaikkia 
SAGIn myöntämiä muita SM-tason kilpailuja sekä kaikkia maa- ja edustusjoukkueiden valintakilpailuja. 
maajoukkueen karsintakilpailua ja maaottelua sekä muita vastaavia kilpailuita. Arvokilpailussa kilpailutulos 
voi koostua saman koirakon useammasta kilpailusuorituksesta.  

Arvostelu. Arvostelu tarkoittaa koirakon suorituksen ja kaikkien siihen liittyvien tapahtumien arviointia siitä 
hetkestä, kun koirakko saapuu lähtöalueelle siihen asti, kun koirakko poistuu maalialueelta. Arvostelu pitää 
sisällään myös koiran mittaamisen, käsiteltävyyden arvioinnin ja tunnistusmerkinnän varmistamisen silloin 
kun se tapahtuu kilpailukirjan varmistamisen yhteydessä tai kun tehdään sääntöjen määrittämää 
tarkistusmittausta. 

Kansallinen kilpailu. Kansallisella kilpailulla tarkoitetaan SAGIn myöntämää Suomessa järjestettävää 
kilpailua.  

Kansainvälinen kilpailu. Kansainvälisellä kilpailulla tarkoitetaan FCI:n myöntämää kansainvälistä kilpailua, 
jossa jaetaan CACIAG.  

Kilpailu. Kilpailulla tarkoitetaan yhdessä taso- tai joukkueluokassa tai muussa kilpailuohjeen mukaisessa 
kilpailuluokassa järjestettävää kokoluokkaa. Kilpailu alkaa puolituntia ennen sen ilmoitettua alkamisaikaa ja 
päättyy, kun kilpailun tulosten julkaisusta on kulunut tunti. Kilpailulla tarkoitetaan vähintään yhtä taso- tai 
joukkueluokkaa, joka sisältää kaikki kokoluokat. Kilpailu voidaan järjestää yhden tai useamman päivän 
aikana. Kilpailu alkaa puolituntia ennen ensimmäisen kilpailuluokan ilmoitettua alkamisaikaa ja päättyy, kun 
viimeisen kilpailuluokan tulosten julkaisusta on kulunut tunti.  

Kilpailuluokka. Kilpailuluokalla tarkoitetaan yhdessä taso- tai joukkueluokassa tai muussa SAGIn 
kilpailuohjeen mukaisessa kilpailumuodossa järjestettävää kokoluokkaa. Kilpailuluokka alkaa puolituntia 
ennen sen ilmoitettua alkamisaikaa ja päättyy, kun kilpailuluokan tulosten julkaisusta on kulunut tunti.  

Kilpailumuoto. Kilpailumuodolla tarkoitetaan kilpailusäännössä määritettyä agilitykilpailua sekä SAGIn 
kilpailuohjeessa määritettyjä muita kilpailumuotoja. 

Kilpailusuoritus. Koirakon kilpailusuoritus alkaa, kun ajanotto käynnistyy ja päättyy, kun ajanotto pysähtyy tai 
koirakon suoritus hylätään tai keskeytetään.  

Kilpailutapahtuma. Kilpailutapahtumalla tarkoitetaan yhden tai useamman päivän kestävää yhtenäistä 
agilitytapahtumaa, jonka aikana järjestetään useita kilpailuita. Kilpailutapahtuma voi sisältää eri 
kilpailunjärjestäjien järjestämiä kilpailuita. Kilpailutapahtuma alkaa, kun ilmoittautumisia ryhdytään ottamaan 
vastaan kilpailupaikalla tai viimeistään puolituntia ennen ensimmäisen kilpailuluokan ilmoitettua 
alkamisaikaa. Kilpailutapahtuma päättyy, kun viimeisen kilpailuluokan tulosten julkaisusta on kulunut tunti.  

Koirakko. Koirakolla tarkoitetaan kilpailuluokkaan osallistuvaa ohjaajan ja koiran muodostamaa paria.  
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Kokoluokka. Kokoluokalla tarkoitetaan koiran säkäkorkeuden mukaan määräytyvää (ÄÄNESTYS) mini-, 
medi- tai maksiluokkaa. Mahdolliset poikkeamat kokoluokkiin muissa kilpailumuodoissa mainitaan 
kyseiseen kilpailumuotoon liittyvissä ohjeissa (Liite Dx liitteen nimi ). 

(a) mini-, medi- tai maksiluokkaa (S < 35 cm – M=35 mutta < 43 – L=43 tai suurempi) 

(b) mini-, medi-, pikkumaksi- tai maksiluokkaa. (S < 35 cm – M=35 mutta < 43 –  sL=43 mutta < 47 tai =43 
mutta <50 - L=43 tai suurempi) 

(c) pikkumini-, mini-, medi-, pikkumaksi- tai maksiluokkaa. (xS < 28 cm - S < 35 cm – M=35 mutta < 43 –  
sL=43 mutta < 47 tai =43 mutta < 50 - L=43 tai suurempi) 

Pikkumini- vs. miniluokka & Pikkumaksi- vs. maksiluokan osalta huomioitavaa:  

● sL voi valita kumpaan luokkaan (xS vai S - sL vai L) menee 
○ Onko kokoluokan valinta lopullinen?  
○ Jos ei lopullinen, niin onko siirtyminen ylöspäin isompaan luokkaan tai mahdollisesti 

alaspäin pienempään-luokkaan joustava vaiko rajattu?  
■ vaihtaa jatkuvasti edestakaisin - ns. hyppiminen kahden kokoluokan välilä 
■ Jos valitaan että on rajattu kertamäärä vaihdoille, niin määrä on XX  

○ Vaihtoehtoja edestakaisin siirtoihin:  
■ Mikäli valitsee luokan pikkuluokan, voi vaihtaa isompaan luokkaan. 

● vapaasti, kokoluokka pitää päättää per päivä - saman päivän aikana ei kisaa 
eri kokoluokissa 

○ Jos pikkuluokassa kisaava haluaa kisata isommassa luokan 
kisoissa kerätäkseen tarvittavia tuloksia saadakseen 
osallistumisoikeuden kilpailuihin, joissa ei ole pikkuluokkaa, 
koirakko voi osallistua isoman luokan kilpailuihin niin halutessaan,  

a) vapaasti  
b) jos on noussut ylimpään luokkaan isomman luokan 
tuloksilla 

● rajoitetusti seuraavasti:  
○ mikäli on 1-luokassa, kerää uudelleen siirtotulokset isommassa 1-

luokassa (menettää pienemmän luokan siirtotulokset  
○ mikäli on 2-luokassa, tulee siirtyä 1-luokkaan ja kerää kaikki 

siirtotulokset uudelleen, 
○ mikäli on 3-luokassa, tulee siirtyä 2-luokkaan ja kerää kaikki 

siirtotulokset uudelleen. 
○ mikäli on 3-luokassa jo saavuttanut SM-kisaan oikeuttavat tulokset 

pikkuluokassa, voi siirtyä suoraan isompaanluokkaan, mutta kerää 
tarvittavat tulokset saadakseen osallistumisoikeuden kilpailuihin, 
joissa ei ole pikkuluokkaa 

■ Mikäli kilpailee isommassa luokassa ja haluaa siirtyä pikkuluokkaan, voi siirtyä 
suoraan ilman tulosten menetyksiä. 

● pikkuluokat kansallisia. SM- ja piirM-kisoissa ovat ko. luokat.  
● missään karsinnoissa tai muissa hauissa edustusjoukkueisiin (JEO, Para) ei ko. luokkia järjestetä 

eikä ko. luokassa saavutettuja tuloksia huomioida. 
● kansainvälisessä kilpailussa ei myöskään järjestetä pikkuluokkaa. 

Piirinmestaruuskilpailu. Piirinmestaruuskilpailu tarkoittaa kunkin Kennelpiirin alueella vuosittain järjestettävää 
mestaruuskilpailua. 
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Sertifikaatti. Sertifikaatilla tarkoitetaan agilitykilpailussa jaettavaa agility- tai hyppysertifikaattia.  

Tasoluokka. Tasoluokalla tarkoitetaan koiran kussakin kilpailumuodossa saavuttamien tulosten perusteella 
määräytyvää tasoluokkaa. Agilitykilpailussa tasoluokat ovat 1-, 2- tai 3-luokat. Muissa kilpailumuodoissa 
tasoluokkia voidaan nimetä eri tavoin. Tasoluokalla tarkoitetaan koiran saavuttamien tulosten perusteella 
määräytyvää 1-, 2- tai 3- luokkaa.  

Vastaava koetoimitsija. Vastaavana koetoimitsijana on kilpailusta vastaava voi toimia pätevöity agilityn 
koetoimitsija.  

Valvojat. Valvojalla tarkoitetaan SAGIn, Kennelliiton, kilpailun ylituomarin, FCI:n tai Suomen Antidoping-
toimikunnan asettamaa valvojaa, jonka tehtävänä on varmistaa kilpailun sääntöjenmukaisuuden ja 
annettujen ohjeiden noudattamista, suorittaa näytteidenottoja ja raportoida sekä mahdollisesti toteuttaa 
sääntöjen määrittämiä näytteidenottoja tai raportoida tapahtumista toimeksiantonsa mukaisesti. 

AGILITYKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN  

7 RATATYYPIT JA KILPAILULUOKAT  

Ratatyypit  

Agilitykilpailu voidaan järjestää agility- tai hyppyradalla. Kansallisessa agilitykilpailussa on käytettävissä 
kaikki laji- ja arvosteluohjeessa FCI:n hyväksymiin esteisiin perustuvat agilitytuomarin ohjeessa määritellyt 
kansalliset esteet (Liite B.1). Agilityradalla tulee olla vähintään kaksi (2) suoritusta kontaktiesteillä; näissä 
suositellaan käytettävän keskenään erilaisia kontaktiesteitä. / Agilityradalla tulee olla kolme suoritusta 
kolmella eri kontaktiesteellä (force majoure sallitaan). 2- ja 3-luokan agilityradalla voi olla enintään neljä 
suoritusta kontaktiesteillä agilitytuomarin valinnan mukaan. Hyppyradalla ei ole lainkaan kontaktiesteitä eikä 
pöytää.  

Kokoluokat  

Koirat on jaettu kolmeen / neljään / viiteen  (päätetty sivulla 4. äänestetyn perusteella) kokoluokkaan:  

KOKOLUOKKA  SÄKÄKORKEUS  

Mini (S)  koirat, joiden säkäkorkeus on alle 35,00 cm  

Medi (M)  koirat, joiden säkäkorkeus on yli 35,00 – 42,99 cm mutta alle 43 cm 

Maksi (L)  koirat, joiden säkäkorkeus on 43,00 cm tai yli  

 

KOKOLUOKKA  SÄKÄKORKEUS  

Mini (S)  koirat, joiden säkäkorkeus on alle 35 cm 

Medi (M)  koirat, joiden säkäkorkeus on yli 35 cm mutta alle 43 cm 

Pikkumaksi (sL)  koirat, joiden säkäkorkeus on sL 43-47 tai 43-50 

Maksi (L) koirat, joiden säkäkorkeus on 43 cm tai yli 
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KOKOLUOKKA  SÄKÄKORKEUS  

Pikkumini (xS) koirat, joiden säkäkorkeus on alle 28 cm 

Mini (S)  koirat, joiden säkäkorkeus on alle 35 cm 

Medi (M)  koirat, joiden säkäkorkeus on yli 35 cm mutta alle 43 cm 

Pikkumaksi (sL)  koirat, joiden säkäkorkeus on sL 43-47 tai 43-50 

Maksi (L) koirat, joiden säkäkorkeus on 43 cm tai yli 

Koira voi kuulua ainoastaan yhteen kokoluokkaan. / Koira voi kilpailla päivän aikana vain yhdessä 
kokoluokassa.  (Päivitettävä äänestyksen jälkeen)   

Mikäli valitaan 4/5 kokoluokkaa:  
Pikku mini- (xS) tai pikkumaksi (sL) kokoisen koiran ohjaaja/omistaja saa valita kokoluokan määrityksen 
yhteydessä kumpaan kokoluokkaan koira sijoitetaan. xS-, S-kokoluokkaan, sL-kokoluokkaan tai L-luokkaan 
sijoitettu koira voidaan myöhemmin siirtää (voi myöhemmin kilpailla) toiseen mini- tai maksikokoluokkaan 
erikseen kirjatuin ehdoin. Siirtoon liittyvät ehdot ja ohjeet on kirjattu lajiliiton [liitteen nimi] toimintaohjeeseen 
(Liite Dx).  

Agilitytuomari määrittää koiran kokoluokan, jolloin koiran tulee olla käsiteltävissä. Koira tulee aina mitata 
kokoluokan määrityksen yhteydessä. Mikäli koira ei selvästi kuulu johonkin kokoluokkaan, se mitataan. 
Koiran kokoluokka merkitään kilpailukirjaan. Koiran kokoluokka määritetään [liitteen nimi] mukaisesti (Liite 
Dx).  agilitytuomarin ohjeen mukaisesti (Liite B.1).  

Tasoluokat  

ÄÄNESTYKSEEN SIIRTYMINEN ERIKSEEN AGILITY ja HYPPY-luokissa 

a) Koira siirtyy agilityluokissa vain agilityratojen tuloksilla ja hyppyluokassa vain hyppyratojen tuloksilla 
b) Vanha malli - sama tasoluokka sekä agility- ja hyppyradoilla, siirtotuloksista 1 voi olla hyppyradalta 

ÄÄNESTYKSEEN siirtyminen alas ja ylös:  

Uusi ominaisuus - liittyy kaikkiin ehdotuksiin:  

1. nousuihin liittyvä uusi lisäys (voi olla optiona kaikkiin), eli ei ole pakko nousta heti nousutulokset 
saavutettuaan vaan voi olla vanhassa luokassa 1) aikarajaperusteisesti ja/tai 2) tulosperusteisesti 

Varsinaiset siirtymisvaihtoehdot alas/ylöspäin:  

2. VAIN ALAS: vanha malli halutessaan voi pudota alas 3->2, ei oikeutta nousta ylös 
 

3. VAIN ALAS: halutessaan voi pudota alas luokan tai kaksi 3->2, 3->1, 2->1, ei oikeutta nousta ylös 
 

4. ALAS/YLÖS: halutessaan voi pudota alas luokan tai kaksi 3->2, 3->1, 2->1, oikeus nousta ylös uusin 
tuloksen (aikaraja ½ vuotta ennen kuin voi ottaa uudet nousutulokset vastaan, 

a. lisäoptio 1:n huomioiminen 
  

5. ALAS/YLÖS: hissi, joka perustuu vaadittavaan tulostasoon annetussa tulosten tarkastelujaksossa 
(tuloksia tarkastetaan 2 tarkastelujakson aikana) 

a. lisäoptio 1:n huomioiminen 
b. koskee luokkia 2 ja/tai 3 
c. tarkastelujakso (huomioi tauolla olevat koirat - kriteerit päivitetään esim. vuosittain)  
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Esim. Tarkastelujaksolla tarkoitetaan 12 kuukauden mittaista yhtäjaksoista aikaa joko välillä 
1.1.-31.12. tai 1.7.-30.6. Sovellettava tarkastelujakso määräytyy sen mukaan, milloin koira 
on saavuttanut oikeuden kilpailla 3-luokassa. Jos koira saavuttaa oikeuden kilpailla 3-
luokassa 1.1.-30.6., koira noudattaaa tarkastelujaksoa 1.7.-30.6. ja jos koira saavuttaa 
oikeuden kilpailla 3-luokassa 1.7.-31.12. välisenä aikana, koira noudattaa tarkastelujaksoa 
1.1.-31.12. 

 
Agilitykilpailuja Kilpailuja järjestetään kolmessa tasoluokassa:  

Tasoluokka  Agility  Hyppy  
1-luokka  - koirat, jotka eivät ole saavuttaneet sertifikaattia  

2-luokka  
- koirat, jotka ovat saavuttaneet sertifikaatin 1-luokassa, mutta joilla ei ole 3-

luokkaan oikeuttavia tuloksia  

3-luokka  
- koirat, joilla on 3-luokkaan oikeuttavat tulokset jotka ovat saavuttaneet 

sertifikaatin 2-luokasta  

Tasoluokkien eroina ovat radan vaikeusaste ja etenemisnopeus. Ihanneajan määrittämiseen käytetään 
radan pituutta ja agilitytuomarin määrittämää etenemisnopeutta. Muissa kilpailumuodoissa tasoluokkien erot 
ja siirtymissäännöt määritellään [liitteen nimi] (Liite Dx) . 

Saavuttaessaan sertifikaatin omassa tasoluokassaan koira siirtyy seuraavaan tasoluokkaan.  

Koiran omistaja voi anoa SAGIlta koiran siirtämistä 3-luokasta 2-luokkaan. Siirtyminen takaisin alempaan 
tasoluokkaan on lopullinen, eikä alempaan tasoluokkaan siirretty koira voi vastaanottaa sertifikaattia. 
Tarkempia ohjeita koiran siirtämisestä 2-luokkaan on annettu agilitytuomarin ohjeessa (Liite B.1) lajiliiton 
ohjeessa [liitteen nimi] (Liite Dx) 
/ Koiran omistaja voi anoa SAGIlta koiran siirtämistä omasta luokastaan 1 tai 2 tasoluokkaa alemmaksi. 
Siirtyminen takaisin alempaan tasoluokkaan on lopullinen, eikä alempaan tasoluokkaan siirretty koira voi 
vastaanottaa sertifikaattia. Tarkempia ohjeita koiran siirtämisestä alempaan tasoluokkaan on annettu lajiliiton 
ohjeessa [liitteen nimi] (Liite Dx)  
/ Koiran omistaja voi anoa SAGIlta koiran siirtämistä omasta luokastaan 1 tai 2 tasoluokkaa alemmaksi. 
Siirtyminen takaisin alempaan tasoluokkaan ei ole lopullinen, koira voi ½ vuoden karenssin jälkeen 
vastaanottaa uusia siirtotuloksia. Tarkempia ohjeita koiran siirtämisestä alempaan tasoluokkaan on annettu 
lajiliiton ohjeessa [liitteen nimi] (Liite Dx)  
/ Koira siirtyy ylempään tasoluokkaan koiran saavutettua viimeksi tasoluokkaan siirtymisensä jälkeen 
luokanvaihtoon oikeuttavat tulokset nykyisessä tasoluokassaan. Koira siirtyy alempaan tasoluokkaa, jos 
koira ei saavuta tasoluokassa jatkamiseen vaadittavia tuloksia tarkastelujakson aikana. [liitteen nimi] (Liite 
Dx).  

Ulkomainen koirakko kilpailee siinä tasoluokassa, joka vastaa koiran kotimaan tasoluokkaa ja siirtyy oman 
maan siirtymäsääntöjen mukaan seuraavaan tasoluokkaan.  

Joukkueluokka  

ÄÄNESTYKSESTÄ riippuva: 

 (a) 
Joukkueluokassa kilpaileva joukkue koostuu 3-4 koirakosta, jotka voivat kuulua samaan tai eri kokoluokkaan 
riippuen siitä, miten joukkuekilpailun järjestäjä kilpailuanomuksessaan määrittää. Lisäksi joukkueeseen 
voidaan nimetä kaksi (2) varakoirakkoa. Joukkuekilpailu voidaan käydä agility- ja/tai hyppyradalla. 
Joukkuetulos saadaan laskemalla joukkueen kolmen (3) parhaan koirakon tulokset yhteen.  
(b)  
Joukkueluokassa kilpaileva joukkue muodostuu kahdesta tai useammasta samaan tai eri kokoluokkaan 
kuuluvasta koirakosta sekä joukkueeseen mahdollisesti nimetyistä varakoirakoista. Joukkuekilpailu voidaan 
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käydä agility- ja/tai hyppyradalla. Joukkuetulos saadaan laskemalla joukkueen koirakoiden tulokset yhteen 
jättäen mahdollisesti huomioimatta joukkueen heikoin tai useampia heikoimpia tuloksia. 
(c)  
Joukkueluokassa kilpaileva joukkue muodostuu 3 – 4 samaan kokoluokkaan kuuluvasta koirakosta. Lisäksi 
joukkueeseen voidaan nimetä yksi (1) varakoirakko. Joukkuekilpailu voidaan käydä agility- ja/tai 
hyppyradalla. Joukkuetulos saadaan laskemalla joukkueen kolmen (3) parhaan koirakon tulokset yhteen.  

Joukkueella tulee olla erikseen nimetty joukkueenjohtaja. Joukkueenjohtajan ja joukkueeseen kuuluvien 
ohjaajien on oltava joukkueen edustaman yhdistyksen jäseniä. Kilpailussa tai kilpailutapahtumassa koira voi 
kuulua vain yhteen joukkueeseen, ja ohjaaja voi kuulua vain yhteen joukkueeseen kussakin kokoluokassa 
ellei kilpailun omat järjestämisohjeet tähän salli poikkeusta [liitteen nimi] (DX). Samat rajoitukset koskevat 
myös varakoirakoita.  

8 KILPAILUJEN MYÖNTÄMINEN  

SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. Kennelliitto myöntää SAGIn esityksestä agilityn SM-kilpailun, 
maajoukkueen karsintakilpailun sekä maaottelut. FCI myöntää kansainväliset agilitykilpailut, joissa jaetaan 
CACIAG.  

Kilpailu voidaan jättää myöntämättä, mikäli samana ajankohtana lähialueelle on anottu järjestettäväksi useita 
agilitykilpailuita tai Suomessa järjestetään kansainvälinen tai kansallinen arvokilpailu tai muu lajin kannalta 
merkittävä tapahtuma. Kilpailunjärjestämisoikeus voidaan myös evätä, mikäli kilpailunjärjestäjä on aiemmin 
toiminut agilitysäännöstön vastaisesti anoessaan tai järjestäessään kilpailun tai kilpailutapahtuman, jättänyt 
starttimaksut maksamatta tai mikäli muutoin ei ole takeita kilpailun moitteettomasta järjestämisestä.  

9 KILPAILUN JÄRJESTÄMISOIKEUDEN ANOMINEN  

Anoessaan kilpailun järjestämisoikeutta kilpailunjärjestäjä sitoutuu noudattamaan agilitysäännöstöä.  

Kilpailunjärjestäjä  

Kilpailun voi järjestää Kennelliitto, SAGI tai SAGIn jäsenyhdistys.  

Kilpailunjärjestäjä nimeää kilpailun vastuuhenkilöksi pätevöidyn agilityn koetoimitsijan, jota kutsutaan 
vastaavaksi koetoimitsijaksi. Vastaava koetoimitsija vastaa kaikista niistä kilpailunjärjestäjän vastuulle 
kuuluvista asioista, jotka jäävät agilitytuomarin toimivallan ulkopuolelle.  

Anomisen määräaika  

Kilpailut anotaan kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton määräaikaisilmoituksen mukaisesti (Liite C).  

Anomuksen sisältö  

Kilpailuanomuksessa on mainittava järjestävä yhdistys, vastaava koetoimitsija, mahdollinen 
kilpailutapahtuman nimi ja erityispiirteet, osanottorajoitukset, aika ja paikka, kilpailuluokat sekä 
osanottomaksua ja ilmoittautumista koskevat tiedot. Samalla on esitettävä arvostelutehtävään suostuneen 
agilitytuomarin ja hänen varahenkilönsä nimet; heidän on ilmoitettava suostumuksestaan ennen anomuksen 
jättämistä.  

Kaikki yhden tasoluokan kokoluokat on anottava samalla kertaa, vaikka kokoluokat järjestettäisiin eri päivinä.  

Anomusta koskevat muutokset on saatettava SAGIn tietoon mahdollisimman pikaisesti muutosten tultua 
kilpailunjärjestäjän tietoon.  

Anomuksen osoittaminen  
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Anomus osoitetaan SAGIlle. Kaikki kilpailut anotaan agilitykilpailujen järjestämisohjeen mukaisesti (Liite B.2).  

Kilpailusta tiedottaminen  

Myönnetyt kilpailut julkaistaan SAGIn Internet-sivuilla. SAGI toimittaa Kennelliitolle julkaistavaksi listan 
kaikista myöntämistään virallisista kilpailuista kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton määräaikaisilmoituksen 
mukaisesti (Liite C). SAGI lähettää ilmoituksen myöntämistään kilpailuista myös sille kennelpiirille, jonka 
alueella kilpailu järjestetään.  

10 8 AGILITYTUOMARI JA HÄNEN VARAHENKILÖNSÄ  

Kilpailuluokalle tulee nimetä vastaava agilitytuomari sekä tarvittaessa tämän varahenkilö. Agilitytuomarin 
tehtävänä on valvoa, että kilpailussa noudatetaan agilitysäännöstöä, sekä vastata kilpailusuoritusten 
sääntöjen mukaisesta, tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta arvostelusta. Agilitytuomarilla on oikeus 
puuttua ohjaajien sopimattomaan käyttäytymiseen kilpailupaikalla (kurinpidolliset asiat). Lisäksi agilitytuomari 
ratkaisee kilpailun tai kilpailutapahtuman aikana syntyneet erimielisyydet (valitusasiat) toimivaltansa rajoissa. 
Tarkempia ohjeita agilitytuomarin tehtävästä on annettu [liitteen nimi] (Liite Dx). agilitytuomarin ohjeessa 
(Liite B.1). 

Agilitytuomarin tulee olla FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön hyväksymä agilitykilpailun tuomari 
sekä FCI:n tunnustaman kansallisen kenneljärjestön jäsen. Suomalaisen agilitytuomarin tulee olla 
Kennelliiton ja SAGIn jäsenseuran jäsen ja hänellä tulee olla SAGIn myöntämä lisenssi.  

Kansainväliseen kilpailuun ja arvokilpailuun tulee nimetä kilpailun johtava ylituomari. Kansainvälisen kilpailun 
agilitytuomarilla tulee olla oikeudet toimia FCI:n myöntämän kansainvälisen kilpailun tuomarina.  

Kennelliitto, tai SAGI tai kilpailun järjestäjä tarkistaa ulkomaisen agilitytuomarin arvosteluoikeudet tuomarin 
kotimaan kenneljärjestöltä kilpailunjärjestäjän pyynnöstä.  Kilpailujärjestäjän tulee toimittaa 
arvosteluoikeuden vahvistus SAGIlle. Mikäli ulkomaisella tuomarilla ei ole FCI-arvosteluoikeuksia, niin 
kilpailutapahtumaan tulee olla nimettynä lisäksi FCI-arvosteluoikeudet omaava ylituomari. 

Ottaessaan vastaan kilpailun tuomarin tehtävän agilitytuomari sitoutuu noudattamaan agilitysäännöstöä.  

Agilitytuomarin on vastattava kilpailunjärjestäjän tuomarikutsuun kirjallisesti. Kirjallinen vastaus on 
agilitytuomaria ja kilpailunjärjestäjää sitova, eikä kilpailunjärjestäjä voi vaihtaa kilpailulle nimettyä 
agilitytuomaria tämän jälkeen. Agilitytuomari voi peruuttaa tehtävän sairauden, työesteen tai muun 
vastaavan henkilökohtaisen syyn johdosta. Kilpailun myöntänyt taho voi perustellusta syystä nimetä 
kilpailulle toisen agilitytuomarin.  

Agilitytuomarin on ylläpidettävä taitojaan. Agilitytuomareiden koulutuksesta ja pätevöitymisestä on annettu 
tarkempia määräyksiä kulloinkin voimassa olevassa koetuomareiden koulutus- ja pätevöintiohjeessa (Liite 
C).  

Agilitytuomarin jääviys määräytyy kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton yleisen jääviyssäännön mukaan 
(Liite C).  

11 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN  

Kilpailu järjestetään agilitysäännöstön mukaisesti. Kilpailunjärjestäjän on noudatettava yleisötapahtuman 
järjestämiseen liittyviä viranomaismääräyksiä.  

Kilpailunjärjestäjän tulee valvoa agilitysäännöstön noudattamista kilpailun tai kilpailutapahtuman aikana. 
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun ja kilpailutapahtuman turvallisuudesta sekä yleisestä järjestyksestä 
kilpailupaikalla.  
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Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun taloudesta. 
Kilpailun järjestämisestä on annettu tarkempia ohjeita agilitykilpailujen järjestämisohjeessa (Liite B.2).  

12 9 KILPAILUN SIIRTO TAI PERUUTUS  

Kilpailu siirretään tai peruutetaan kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton kokeiden ja kilpailujen ajankohdan 
siirtoa koskevan ohjeen mukaisesti (Liite C).  

Kilpailunjärjestäjä voi peruuttaa kilpailutapahtuman, mikäli kaikkiin kilpailuluokkiin yhteensä on ilmoittautunut 
vähemmän kuin 50 20 koirakkoa. Kilpailu tulee siirtää tai peruuttaa, mikäli kilpailua ei kilpailupaikkaan, 
alustaan, esteisiin tai säätilaan liittyvissä poikkeuksellisissa olosuhteissa taikka muista vastaavista 
ääriolosuhteista johtuen voida viedä läpi turvallisesti.  

Kilpailun siirtämisestä tai peruuttamisesta on ilmoitettava SAGIlle ja kilpailuun ilmoittautuneille ohjaajille. 
Mikäli kilpailu peruutetaan, kilpailujärjestäjän on palautettava osallistumismaksut täysimääräisenä. Mikäli 
kilpailu peruutetaan kilpailunjärjestäjästä riippumattomien poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muiden 
vastaavien ääriolosuhteiden johdosta, kilpailunjärjestäjällä ei ole velvollisuutta palauttaa osallistumismaksuja.  

13 10 KANSAINVÄLISET KILPAILUT  

Kansainvälinen kilpailu käydään ylimmässä tasoluokassa agilityradalla.  

Kansainvälisen kilpailun agilitytuomarilla tulee olla oikeudet toimia FCI:n myöntämän kansainvälisen kilpailun 
tuomarina.  

Kansainvälisessä kilpailussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia FCI:n agilitysääntöjä ja tulkintaohjeita 
(Judging Guidelines ja Obstacle Guidelines). Mikäli FCI:n agilitysääntöjen suomenkielinen versio on 
ristiriidassa englanninkielisten FCI:n agilitysääntöjen kanssa, sovelletaan englanninkielisiä FCI:n 
agilitysääntöjä.  

Kansainvälinen kilpailu anotaan kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton määräaikaisilmoituksen mukaisesti 
(Liite C). Kansainvälisen kilpailun anomisesta ja järjestämisestä on lisäksi annettu ohjeita agilitykilpailujen 
järjestämisohjeessa/[liitteen nimi] (Liite DX).  

AGILITYKILPAILUUN OSALLISTUMINEN 

14 11 KILPAILUKELPOISUUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

Kilpailukelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että ohjaaja ja koira täyttävät kilpailuun osallistumiselle asetetut 
edellytykset. Ohjaaja vastaa omasta ja koiransa kilpailukelpoisuudesta. Alle 18-vuotiaan henkilön osalta 
ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuudesta vastaa ohjaajan huoltaja.  

Kilpailunjärjestäjä vastaa ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta. Vastaavan koetoimitsijan 
on evättävä koirakon osallistuminen kilpailuun tai kilpailutapahtumaan, mikäli se ei täytä kilpailukelpoisuuden 
edellytyksiä. Ilman kilpailukelpoisuutta kilpailleen koirakon tulokset on mitätöitävä.  

Ohjaajan kilpailukelpoisuus  

Kilpailuoikeus. Suomalaisella ohjaajalla tulee olla voimassa oleva kansallinen kilpailulisenssi ja ohjaajan on 
oltava SAGIn jäsenseuran jäsen. Ohjaajan on oltava FCI:n tunnustamaan kansalliseen kenneljärjestöön 
kuuluvan jäsenseuran jäsen, ja hänellä on oltava kotimaassaan kilpailuoikeus.  

Suomessa kilpailevan ohjaajan kansallinen kilpailuoikeus osoitetaan kilpailulisenssillä. 

Ulkomaalaisilla ohjaajilla sekä ulkomailla kilpailevilla suomalaisilla ohjaajilla on oltava edustamansa maan 
kansallisen kenneljärjestön kilpailukirja, lisenssi tai muu vastaava asiakirja todistuksena kilpailuoikeudesta.  
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Ohjaajan ikä. Ikäkausikilpailujen osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana ohjaaja täyttää 
alaikärajan ja päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana ohjaaja täyttää yläikärajan.  

Ohjaajan kilpailukelpoisuuden rajoitukset 

Ohjaajalla ei ole kilpailuoikeutta, mikäli häntä koskee eläintenpitokielto tai SAGIn sääntöjen mukaisella 
tavalla määrätty joko kilpailukielto tai urheilun toimintakielto. 

Koiran kilpailukelpoisuus  

Kilpailukirja. Koiralla tulee olla agilitytuomarin vahvistama kansallisen kenneljärjestön hyväksymä kilpailukirja 
tai muu vastaava asiakirja. Tarkempia ohjeita kilpailukirjan vahvistamisesta ja täyttämisestä on annettu 
lajiliiton lajin toimintaohjeissa [liitteen nimi] (Liite Dx) agilitytuomarin ohjeessa (Liite B.1).  

Rekisteröinti. Kansalliseen kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton 
rotukoirarekisteriin, tunnistusmerkintärekisteriin (FIX) tai muuhun FCI:n tunnustamaan rotukoira-, liitännäis- 
(Appendix) tai tunnistusmerkintärekisteriin.  

SM-kilpailuun Arvokilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin. 
Maajoukkueen karsintakilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rekisteröitynä Kennelliiton rotukoirarekisteriin 
vähintään 12 kuukautta ennen MM-kilpailua.  

Kansainväliseen kilpailuun osallistuvan koiran tulee olla rekisteröity Kennelliiton rotukoirarekisteriin tai 
muuhun FCI:n tunnustamaan rotukoira- tai liitännäisrekisteriin (Appendix).  

Ikä. Agilitykilpailuun osallistuvan koiran tulee olla vähintään 18 kuukauden ja yhden päivän ikäinen.  

Rokotukset. Koiran tulee olla rokotettu kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton rokotusmääräysten 
mukaisesti (Liite C).  

Tunnistusmerkintä. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton 
tunnistusmerkintää koskevan määräyksen mukaisesti (Liite C).  

Kilpailukohtaiset vaatimukset. Koiran tulee täyttää kilpailumääräyksissä [liitteen nimi] (liite Dx) asetetut 
vaatimukset. 

Koiran kilpailukelpoisuuden rajoitukset  

Kilpailuun ei saa osallistua  

• sairas koira,  
• koira, joka ei ole kilpailun edellyttämässä fyysisessä kunnossa  
• kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikoimista (arvioitu aika = 63 vrk ensimmäisestä 

astutuksesta) ja alle 75 vrk penikoimisen jälkeen  
• koira, joka ei täytä Kennelliiton voimassa olevia antidoping määräyksiä (Liite C),  
• vihaisesti käyttäytyvä koira tai  
• vuonna 2001 tai sen jälkeen syntynyt koira, jolle on maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 

(1070/2000) vastaisesti suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (Liite C).  

ÄÄNESTYKSEEN Kiimanarttujen osallistuminen:  

a)  
Kiimainen narttu ei saa osallistua 1- ja 2-luokan kilpailuluokkiin. 3-luokkaan osallistuvan kiimassa olevan 
nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi 
juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi.  
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b)  
Kiimainen narttu ei saa osallistua 1-luokan kilpailuluokkiin. 2- ja 3-luokkaan osallistuvan kiimassa olevan 
nartun tulee käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi 
juoksuajasta. Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. 
c)  
Kiimainen narttu voi osallistua kaikkiin kilpailuluokkiin. Kilpailuun osallistuvan kiimassa olevan nartun tulee 
käyttää juoksusuojaa kilpailupaikalla ja sen talutushihnaan tulee sitoa punainen nauha merkiksi juoksuajasta. 
Juoksusuoja poistetaan kilpailusuorituksen ajaksi. 

Kilpailua koskevat rajoitukset  

Kilpailuun osallistumiselle voidaan asettaa rajoituksia kulloinkin voimassa olevan Kennelliiton kokeiden ja 
kilpailuiden rajoituksia koskevan ohjeen (Liite C) sekä laji- ja arvosteluohjeen (Liite B) sekä lajiliiton eri 
kilpailuja koskevien ohjeiden [liitteen nimi] (Liite Dx) agilitykilpailujen järjestämisohjeen (Liite B.2) mukaisesti.  

Arvokilpailuun osallistuvan koirakon tulee täyttää SAGIn vahvistamat valintakriteerit ko. kilpailun osalta. SM-
kilpailuun ja maa- ja edustusjoukkueiden maajoukkueen karsintakilpailuun osallistuvan ohjaajan on oltava 
Suomen kansalainen ja täytettävä muut kilpailumääräyksissä [liitteen nimi] (liite Dx) asetetut vaatimukset.  

15 ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN  

Kun koirakko ilmoitetaan kilpailuun, koiran ohjaaja sitoutuu noudattamaan agilitysäännöstöä sekä 
agilitytuomarin ja kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita, määräyksiä ja päätöksiä.  

Koira voidaan ilmoittaa kilpailuun vain yhden ohjaajan ohjaamana ja vain siihen tasoluokkaan, johon sillä 
ilmoittautumispäivänä on osallistumisoikeus.  

Kilpailuun ilmoittautuminen  

Kilpailuun ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään kilpailunjärjestäjän ilmoittamaan määräpäivään 
mennessä. Ilmoittautuessa on annettava vaadittavat tiedot ja esitettävä tosite osallistumismaksun 
suorittamisesta. Tarkempia ohjeita kilpailuun ilmoittautumisesta annetaan agilitykilpailujen 
järjestämisohjeessa (Liite B.2).  

Kilpailunjärjestäjän ei tarvitse ottaa huomioon puutteellista ilmoittautumista.  

Mikäli kilpailuun osallistuvien koirakoiden määrä on etukäteen rajoitettu, kilpailunjärjestäjän on ilmoitettava 
kilpailuun ilmoittautuneille osallistumisoikeudesta tai varasijasta. Osallistujamäärältään rajoitetusta kilpailusta 
poisjääneen koirakon tilalle voidaan varasijalta ottaa toinen koirakko. Osallistujamäärän rajoittamisen 
perusteella karsiutuneiden koirakoiden osallistumismaksut tulee palauttaa täysimääräisenä.  

Ilmoittautuminen kilpailupaikalla  

Koirakon on ilmoittauduttava kilpailupaikalla kilpailunjärjestäjän antaman aikataulun mukaisesti. 
Kilpailunjärjestäjä voi evätä osallistumisoikeuden koirakolta, joka ei ole ilmoittautunut ajoissa kilpailupaikalla.  

 

Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä selvitys ohjaajan kilpailuoikeudesta sekä koiran kilpailukirja, 
rekisteri- ja rokotustodistukset sekä muut ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuden toteamiseksi tarvittavat 
asiakirjat. Tarkempia ohjeita kilpailukelpoisuuden tarkastamisesta on annettu agilitykilpailujen 
järjestämisohjeessa (Liite B.2).  
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Osallistumismaksun palauttaminen  

Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli koirakko on jäänyt pois kilpailusta ilman hyväksyttävää syytä. 
Osallistumismaksu on palautettava, mikäli poisjääminen on johtunut agilitytuomarin jääviydestä, koiran 
kiimasta, ohjaajan tai koiran sairaudesta (lääkärin/eläinlääkärintodistus) tai kuolemantapauksesta. Koiran 
kiimasta tulee esittää kahden esteettömän henkilön allekirjoittama todistus. Joukkueluokan 
osallistumismaksu palautetaan, mikäli joukkueessa on jäljellä vähemmän kuin kolme (3) koirakkoa ja 
joukkueeseen ilmoitettujen koirakoiden poisjääminen on johtunut edellä mainituista syistä. Poisjäämisestä on 
ilmoitettava ennen kilpailuluokan alkamista. Kilpailunjärjestäjä voi vähentää osallistumismaksusta 
käsittelykulut.  

16 11 OHJAAJAN VELVOLLISUUDET  

Kun koirakko ilmoitetaan kilpailuun, koiran ohjaaja sitoutuu noudattamaan agilitysäännöstöä, reilun peilun 
sääntöjä sekä agilitytuomarin ja kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita, määräyksiä ja päätöksiä.  

Koira voidaan ilmoittaa kilpailuun vain yhden ohjaajan ohjaamana ja vain siihen tasoluokkaan, johon sillä 
ilmoittautumispäivänä on osallistumisoikeus. Mikäli samalla radalla käydään eri kilpailumuotojen kilpailuja, 
koira voidaan ilmoittaa vain yhden kilpailumuodon kilpailuun kullakin radalla.  

Ohjaajan on noudatettava yleistä lainkuuliaisuutta sekä reilun pelin periaatteita. Ohjaajan on noudatettava 
agilitysäännöstöä sekä agilitytuomarin ja kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita, määräyksiä ja päätöksiä sekä 
toimittava niiden lisenssiehtojen ja muiden sopimusehtojen mukaisesti, joihin on SAGIn toiminnassa 
sitoutunut. Ohjaajan tulee pidättäytyä epäurheilijamaisesta käytöksestä sekä käyttäytyä muutoinkin tavalla, 
joka on kunniaksi agilitylle ja joka kohottaa sen mainetta. Ohjaajan on käsiteltävä ja koulutettava koiraa 
eläinsuojelusäädösten ja hyvän koiranpitotavan mukaisesti sekä huolehdittava koiran kokonaisvaltaisesta 
hyvinvoinnista.  

17 12 KILPAILUSUORITUS 

Kilpailukehä, kilpailurata ja kehätarvikkeet  

Kilpailukehä, kilpailurata, esteet ja kehätarvikkeet määritellään tarkemmin näihin sääntöihin liittyvässä laji- ja 
arvosteluohjeessa (Liite B). Tarkempia ohjeita agiltykilpailu radan suunnittelemisesta sekä ihanne- ja 
enimmäisajan määrittämisestä on annettu laji- ja arvosteluohjeessa (Liite B).  

Kilpailukehällä tarkoitetaan aidattua tai muutoin merkittyä aluetta, jonne kilpailurata rakennetaan.  

Kilpailukehälle on varattava yhtenäinen ja esteetön tila, joka on kansallisissa kilpailuissa 20x40 metriä tai 
vähintään 800 m2. Kansainvälisissä kilpailuissa kilpailukehälle on varattava tilaa vähintään 24x40 metriä; 
kilpailuradan on oltava vähintään 20x40 metriä. Vierekkäin olevat kehät on erotettava toisistaan aidalla tai 
niiden etäisyyden toisistaan on oltava vähintään 10 metriä. Kilpailukehän alustan tulee olla riittävän tasainen 
ja pitävä sekä vallitsevissa olosuhteissa ohjaajille ja koirille turvallinen.  

Kehätarvikkeista on annettu tarkempia ohjeita agilitykilpailujen järjestämisohjeessa (Liite B.2).  

Esteet  

Hyppyesteet  Kontaktiesteet  Muut esteet  
aita  A-este  pujottelu  
okseri  puomi  pöytä  
muuri  keinu  avotunneli  
pituushyppy   umpitunneli  
(hajoava) rengas    
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Kilpailurataa rakennettaessa käytetään seuraavia kansallisia esteitä.  

Tarkempia ohjeita kilpailuradan suunnittelemisesta, esteistä sekä ihanne- ja enimmäisajan määrittämisestä 
on annettu agilitytuomarin ohjeessa (Liite B.1).  

Lähtöluvan epääminen  

Agilitytuomari voi evätä koirakolta lähtöluvan (HYL), mikäli  

• koira käyttäytyy aggressiivisesti  
• koira ei suorituskyvyn puutteen tai huonon yleisen kunnon vuoksi ole kilpailun edellyttämässä 

kunnossa,  
• ohjaaja toimii vastoin agilitytuomarin tai kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita kilpailukehässä tai 

erikseen merkityllä odotusalueella ennen kilpailusuorituksen alkamista,  
• ohjaaja ja / tai koira ennen kilpailusuorituksen alkamista rikkoo esteen niin, ettei sitä voi enää 

suorittaa tai  
• ohjaaja viivyttelee kilpailusuorituksen aloittamista.  

Kilpailusuorituksen arvostelu  

Koirakoiden kilpailusuoritukset arvostellaan yhdenmukaisten arvosteluperiaatteiden mukaisesti. Tarkempia 
ohjeita kilpailusuorituksen kulusta ja esteiden suoritustavoista sekä arvostelusta on annettu laji- ja 
arvosteluohjeessa (Liite B).  agilitytuomarin ohjeessa (Liite B.1).  

Agilitytuomari voi käyttää mahdollisuuksien mukaan apunaan avustavaa agilitytuomaria tai hyväksyttyjä 
teknisiä apuvälineitä arvostelua helpottamaan.  

Sääntöjen mukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.  

Tulos  

Tulos muodostuu koirakon yhteisvirheistä sekä suoritusajasta. Suoritusaika mitataan vähintään 
sadasosasekuntien tarkkuudella.  

Virheet  

Yhteisvirheet tarkoittavat ratavirheiden sekä aikavirheiden yhteismäärää.  

Ratavirheet  Aikavirheet  
ohjaajan virheet  
estekohtaiset virheet  
kieltäytymiset 
muut ratavirheet  

ihanneajan ylitys  

Kaikki ratavirheet tuottavat viisi (5) virhepistettä. Aikavirheet määräytyvät ihanneajan ylityksestä 
sadasosasekuntien tarkkuudella.  

Kilpailusuorituksen hylkääminen  

Agilitytuomarin on hylättävä kilpailusuoritus seuraavissa tapauksissa:  

• koirakko aloittaa kilpailusuorituksen ennen lähtölupaa,  
• koiralla on kilpailusuorituksen aikana kaulain,  
• ohjaaja pitää kädessään jotakin,  
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• 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 koskettaa estettä, joka ei ole suoritusvuorossa,  
• 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, ohjaajan keskeyttää suorituksen, ellei 

agilitytuomari toisin määrää,  
• koira tekee tarpeensa kilpailusuorituksen aikana,  
• koira karkaa kilpailukehästä,  
• koira näykkii ohjaajaa jatkuvasti kilpailusuorituksen aikana,  
• koira ei ole ohjaajan hallinnassa tai  
• koira on aggressiivinen, tai 
• koirakko ylittää enimmäisajan.  

Kilpailusuorituksen aikana vain ohjaaja saa antaa koiralle käskyjä. Mikäli kilpailuradan ulkopuolelta koiralle 
annetaan ohjeita tai käskyjä, jotka merkittävästi edesauttavat tai ovat omiaan edesauttamaan koirakon 
suoritusta, kilpailusuoritus voidaan hylätä. Mikäli koirakon kilpailusuoritusta tahattomasti tai tahallisesti 
häiritään, koirakon kilpailusuoritus voidaan pysäyttää kuten force majeure -tilanteessa.  

Agilitytuomarin tulee ilmaista hylkäys tai kilpailusuorituksen pysäyttäminen selkeästi (pilli tms.). Kun 
kilpailusuoritus hylätään, koirakon tulee toimia agilitytuomarin tai kilpailujärjestäjän ohjeiden mukaisesti.  
koirakon on poistuttava kilpailukehästä niin pian kuin mahdollista, ellei agilitytuomari ole toisin ilmoittanut.  

Kilpailusuorituksen keskeyttäminen  

Agilitytuomari voi keskeyttää kilpailusuorituksen (KESK), mikäli  

• koira ei suorituskyvyn puutteen tai huonon yleisen kunnon vuoksi ole kilpailun edellyttämässä 
kunnossa,  

Tuloksen poistaminen  

Agilitytuomari voi kilpailusuorituksen jälkeen poistaa koirakon tuloksen (HYL), mikäli  

• ohjaajaa palkkaa koiran kilpailukehässä tai maali-alueella tai  
• ohjaaja toimii kilpailutapahtuman aikana vastoin agilitytuomarin tai kilpailujärjestäjän antamia ohjeita 

kilpailusuorituksen päättymisen jälkeen.  

Force majeure  

Agilitytuomari voi pysäyttää kilpailusuorituksen ja ajanoton ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin 
ohjaaja ei ole voinut vaikuttaa. Kun kilpailusuorituksen jatkaminen on mahdollista, agilitytuomari antaa 
merkin jatkaa ajanottoa ja koirakko jatkaa suoritustaan siitä kohtaa, mihin se pysäytettiin.  

Agilitytuomari voi myös force majeure -tapauksessa keskeyttää kilpailusuorituksen ja määrätä 
kilpailusuorituksen alkamaan alusta. Suoritusaika määräytyy tällöin jälkimmäisen kilpailusuorituksen 
mukaisesti. Virheet, jotka annettiin ennen keskeytystä, pysyvät voimassa ja virheiden kertyminen jatkuu 
keskeyttämiskohdasta lähtien. Mikäli kilpailusuorituksen suoritusajan mittaamisessa on tapahtunut virhe ja 
koirakko kieltäytyy uusintasuorituksesta tai uusintasuorituksen aikana tekee hylkäykseen johtavan virheen, 
kilpailusuorituksen suoritusajaksi merkitään radan ihanneaika. Agilitytuomari merkitsee ratavirheen, mikäli 
uusintasuoritus ei selvästi ollut kilpailunomainen.  
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18 13 SIJOITUKSET, SERTIFIKAATIT JA VALIONARVOT  

Sijoitukset  

Nopeimman nollatuloksen (0,00) tehnyt koirakko voittaa kilpailuluokan. Jos kahdella tai useammalla 
koirakolla on sama määrä yhteisvirheitä, niin vähiten ratavirheitä kerännyt koirakko voittaa. Mikäli 
ratavirheiden määrä on sama, niin nopeamman ajan tehnyt koirakko voittaa. Mikäli kahden tai useamman 
koirakon tulos rata- ja aikavirheiden määrä on täsmälleen sama, agilitytuomari voi määrätä koirakoille 
uusintasuorituksen, jonka perusteella voittaja ja sijoitukset ratkaistaan. Kilpailuluokan voitosta tulee aina 
järjestää uusinta sekä sijoituksista, jotka vaikuttavat sertifikaatin jakamiseen, on aina järjestettävä uusinta. 
Ohjaaja voi luopua voitosta tai merkittävästä sijoituksesta saman tuloksen tehneen koirakon hyväksi. Mikäli 
molemmat ohjaajat kieltäytyvät uusinnasta, ratkaistaan voitto tai merkittävät sijoitukset arpomalla.  

Nopeimman virheettömän joukkuetuloksen tehnyt joukkue voittaa joukkueluokan. Jos joukkueluokassa 
kahdella tai useammalla joukkueella on sama määrä yhteisvirheitä, niin vähiten ratavirheitä kerännyt joukkue 
voittaa. Mikäli ratavirheiden määrä on sama, niin nopeamman yhteisajan tehnyt joukkue voittaa. 
Joukkueluokan sijoituksesta ei tarvitse järjestää uusintaa vaan sijoitus jaetaan saman tuloksen saaneiden 
joukkueiden kesken. Mikäli kahden tai useamman joukkueen rata- ja aikavirheiden määrä on täsmälleen 
sama, agilitytuomari voi määrätä uusintasuorituksen, jonka perusteella voittaja ja sijoitukset ratkaistaan. 
Joukkue valitsee yhden koirakon uusintaradalle. Joukkueluokan voitosta tulee aina järjestää uusinta. 
Joukkue voi luopua voitosta saman tuloksen tehneen joukkueen hyväksi. Mikäli molemmat joukkueet 
kieltäytyvät uusinnasta, ratkaistaan voitto arpomalla.  

Luokanvaihtoon oikeuttavat tulokset ja sertifikaatit  

Alla oleva teksti muokataan tasoluokkien kohdalla tehtyjen äänestysten perusteella.   

Agilityn 1-luokassa annetaan agilitysertifikaatti koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon 
oikeuttavan nollatuloksen (0,00) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana. Yksi tuloksista voi olla 
hyppyradalta. / Agilityn 1-luokassa annetaan agilitysertifikaatti koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut 
luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (0,00) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana. Hyppy 
1-luokassa annetaan hyppysertifikaatti koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan 
nollatuloksen (0,00) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana. / Muut vaihtoehto äänestyksen 
perusteella. 

Agilityn 2-luokassa annetaan agilitysertifikaatti koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon 
oikeuttavan nollatuloksen (0,00) oheisen taulukon mukaisesti. Yksi tuloksista voi olla hyppyradalta.  / Agilityn 
2-luokassa annetaan agilitysertifikaatti koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan 
nollatuloksen (0,00) oheisen taulukon mukaisesti. Hyppy 2-luokassa annetaan hyppysertifikaatti koiralle, joka 
on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (0,00) oheisen taulukon mukaisesti. / 
Muut vaihtoehto äänestyksen perusteella. 

Alun äänestyksen tulos vaikuttaa myös seuraavaan jaksoon - teksti pystytään muokkaamaan 
kuntoon vasta tuloksen selvittyä:  

Koira saavuttaa oikeuden kilpailla 2-luokassa saatuaan 1-luokassa kolme kertaa luokanvaihtoon oikeuttavan 
nollatuloksen (0,00) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana. Yksi tuloksista voi olla 
hyppyradalta. 

Koira saavuttaa oikeuden kilpailla 3-luokassa saatuaan 2-luokassa kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon 
oikeuttavan nollatuloksen (0,00) oheisen taulukon mukaisesti. Yksi tuloksista voi olla hyppyradalta. 

Säilyttääkseen oikeuden kilpailla 3-luokassa koiran tulee saavuttaa tarkastelujakson aikana vähintään kolme 
kertaa nollatuloksen (0,00) 3-luokassa. Yksi tuloksista voi olla hyppyradalta. 
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ESIM: Tarkastelujaksolla tarkoitetaan 12 kuukauden mittaista yhtäjaksoista aikaa joko välillä 1.1.-31.12. tai 
1.7.-30.6. Sovellettava tarkastelujakso määräytyy sen mukaan, milloin koira on saavuttanut oikeuden kilpailla 
3-luokassa. Jos koira saavuttaa oikeuden kilpailla 3-luokassa 1.1.-30.6., koira noudattaaa tarkastelujaksoa 
1.7.-30.6. ja jos koira saavuttaa oikeuden kilpailla 3-luokassa 1.7.-31.12. välisenä aikana, koira noudattaa 
tarkastelujaksoa 1.1.-31.12.  

Osallistujien määrä  Luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (0,00)  
1–5  Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada vain voittaja.  
6 – 10  Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada enintään kaksi (2) parasta koiraa.  
11 – 15  Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada enintään kolme (3) parasta koiraa.  
16 – 20  Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada enintään neljä (4) parasta koiraa.  
21 tai enemmän  Luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada enintään viisi (5) parasta koiraa.  

Agilityn 3-luokassa annetaan agilitysertifikaatti nopeimmalle agilityradalla nollatuloksen (0,00) tehneelle 
koiralle, joka ei ole saavuttanut Suomen agilityvalion arvoon oikeuttavia tuloksia, sekä hyppysertifikaatti 
nopeimmalle hyppyradalla nollatuloksen (0,00) tehneelle koiralle, joka ei ole saavuttanut hyppyvalion arvoon 
oikeuttavia tuloksia. Koira voi vastaanottaa samalta agilitytuomarilta vain yhden agilitysertifikaatin ja yhden 
hyppysertifikaatin. Koira voi vastaanottaa agility- ja hyppysertifikaatteja kulloinkin voimassa olevan 
valioarvosäännön mukaisen määrän ko. säännössä mainitussa määräajassa.  Koira voi vastaanottaa 
yhteensä kolme (3) agilitysertifikaattia, joista ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla 
vähintään yksi (1) vuosi ja yksi (1) päivä. Koira voi vastaanottaa yhteensä kolme (3) hyppysertifikaattia, joista 
ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi (1) vuosi ja yksi (1) päivä. Jos koira ei 
voi vastaanottaa sertifikaattia, siirtyy sertifikaatti seuraavalle, kuitenkin enintään viidenneksi sijoittuneelle 
koiralle seuraavan taulukon mukaisesti.  

Osallistujien määrä  Sertifikaatin siirtyminen  
1 – 19  Sertifikaatin voi saada vain voittaja.  
20 – 29  Sertifikaatti siirtyy enintään toiseksi sijoittuneelle koiralle.  
30 – 39  Sertifikaatti siirtyy enintään kolmanneksi sijoittuneelle koiralle.  
40 – 49  Sertifikaatti siirtyy enintään neljänneksi sijoittuneelle koiralle.  
50 tai enemmän  Sertifikaatti siirtyy enintään viidenneksi sijoittuneelle koiralle.  

Joukkueluokassa tai kansallisen, muun kuin osallistujamäärän perusteella rajoitetun kilpailun 3-luokassa 
saavutetut tulokset ja sijoitukset eivät oikeuta sertifikaatteihin. Mikäli järjestetään muulla tavalla rajoitettu 
merkittävä kansainvälinen 3-luokalle tarkoitettu kilpailutapahtuma SAGI voi myöntää anomuksesta oikeuden 
sertifikaatteihin. 

Kansallinen sertifikaatti jaetaan myös kansainvälisessä kilpailuluokassa.  

Valionarvot  

Valionarvon myöntämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton valioarvosääntöä. SAGI 
tekee muutosesitykset valioarvosääntöön agilityyn liittyvin osin.  

19 TULOSTEN VAHVISTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN  

Kilpailunjärjestäjä vastaa tulosten ja tietojen kirjaamisesta kilpailupöytäkirjaan. Mahdollisista kurinpitoon 
liittyvistä seikoista on tehtävä merkintä kilpailupöytäkirjaan. Kilpailunjärjestäjän on toimitettava agilitytuomarin 
tarkastama ja vahvistama kilpailupöytäkirja SAGIlle viikon kuluessa kilpailun tai kilpailutapahtuman 
päättymisestä. Kilpailunjärjestäjän tulee säilyttää kopio agilitytuomarin vahvistamasta kilpailupöytäkirjasta 
vähintään kahden (2) vuoden ajan kilpailun järjestämisestä lukien.  

Tarkempia ohjeita tulosten kirjaamisesta, vahvistamisesta ja lähettämisestä sekä mahdollisten puutteiden ja 
virheiden korjaamisesta on annettu agilitykilpailujen järjestämisohjeessa (Liite B.2).  
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SAGI toimittaa tulokset kahden (2) viikon kuluessa Kennelliitolle.  

20 14 STARTTIMAKSUN TILITTÄMINEN  

Kilpailunjärjestäjän on määräpäivään mennessä maksettava SAGIlle kilpailujen starttimäärien mukaan 
määräytyvä starttimaksu. SAGIlla on oikeus periä kilpailujärjestäjältä maksun viivästymisestä tai perinnästä 
aiheutuvat kulut. 

ERINÄISET ASIAT  

21 15 VASTUU VAHINGOISTA  

SAGI ja Kennelliitto eivät vastaa agilitysäännöstön soveltamisesta aiheutuvista vahingoista.  

Kilpailujärjestäjän on ensisijaisesti huolellisella toiminnalla ja sääntöjen noudattamisella sekä 
viranomaisohjeiden toteuttamisella estäää mahdolliset vahinkotapaukset. Toissijaisesti järjestäjän on 
pyrittävä ehkäisemään tapahtuneen vahingon lisävaikutukset ja turvaamaan tarvittava ensiapu. Mikäli 
vahinko on tapahtunut, tulee tapahtumien kulku ja vaikutukset dokumentoida kirjallisesti ja valokuvin 
huolellisesti ja tarkasti. 

Kilpailunjärjestäjän on vakuuttamalla varauduttava kilpailujen järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvien 
vahinkojen varalta. Kilpailunjärjestäjällä on oltava ryhmätapaturmavakuutus kilpailun toimihenkilöille sekä 
vastuuvakuutus, joka kattaa kilpailun järjestämisestä johtuvat yleisöä, toimihenkilöä tai ulkopuolista 
kohdanneet henkilö- ja esinevahingot.  

Ohjaajalla tulee olla voimassa oleva urheiluvammat kattava tapaturmavakuutus. Ohjaaja ja/tai koiran 
omistaja vastaavat aiheuttamastaan tai koiransa aiheuttamasta vahingosta.  

22 SOPIMATON KÄYTTÄYTYMINEN 16 KURINPITOMENETTELY 

Sopimaton käyttäytyminen kilpailun tai kilpailutapahtuman aikana  

Ohjaajan, agilitytuomarin sekä kilpailun toimihenkilöiden on noudatettava agilitysäännöstöä sekä 
agilitytuomarin ja kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita, määräyksiä ja päätöksiä. Ohjaajan on muutenkin 
esiinnyttävä moitteettomasti kilpailun tai kilpailutapahtuman ajan.  

Ohjaajan, agilitytuomarin tai kilpailun toimihenkilön toimiessa agilitysäännöstön tai agilitytuomarin tai 
kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden, määräyksien ja päätöksien vastaisesti, agilitytuomarin tai vastaavan 
koetoimitsijan on laadittava tapahtumasta tapahtumailmoitus SAGIlle ja ohjaajalle, agilitytuomarille tai 
kilpailun toimihenkilölle voidaan määrätä seuraamus agilityn lajikohtaisen kurinpitosäännöstön (Dx) 
mukaisesti. 

Puhuttelu tai merkintä kilpailupöytäkirjaan. Agilitytuomari voi puhutella ohjaajaa tai tehdä kilpailupöytäkirjaan 
merkinnän ohjaajasta, mikäli tämä kilpailun tai kilpailutapahtuman aikana syyllistyy  

• agilitytuomarin arvostelemiseen, vilpilliseen toimintaan tai muuhun vastaavaan epäurheilijamaiseen 
käytökseen, tai  

• muutoin käyttäytyy sopimattomasti kilpailupaikalla.  

Kilpailusta tai kilpailutapahtumasta pois sulkeminen.  
Agilitytuomarilla on oikeus sulkea koirakko pois kilpailusta tai kilpailutapahtumasta, mikäli ohjaajan 
käyttäytyminen on ollut erittäin moitittavaa, eikä puhuttelua tai kilpailupöytäkirjan merkintää voida pitää 
riittävänä toimenpiteenä. Agilitytuomarin on suljettava koirakko pois kilpailusta tai kilpailutapahtumasta, 
mikäli ohjaaja kilpailun tai kilpailutapahtuman aikana syyllistyy koiran kurittamiseen tai muuhun koiran 
sopimattomaan kohteluun.  
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 x (13) 
Kilpailusta tai kilpailutapahtumasta pois suljetun koirakon kilpailun tai kaikki kilpailutapahtuman aikana 
saavuttamat tulokset poistetaan kilpailupöytäkirjasta eikä ohjaaja tai koira voi osallistua kyseiseen kilpailuun 
tai kilpailutapahtumaan. Kilpailusta tai kilpailutapahtumasta sulkemisesta ja sen syystä on tehtävä merkintä 
kilpailupöytäkirjaan ja asiasta on ilmoitettava SAGIlle. Vakavista tapauksista SAGI tekee ilmoituksen 
Kennelliitolle toimenpiteitä varten.  

Agilitytuomarin ollessa kysymyksessä on asia esitettävä Kennelliiton käsiteltäväksi.  

Koiran käyttäytyminen  

Agilitytuomarilla on oikeus sulkea koirakko pois kilpailusta tai kilpailutapahtumasta, mikäli koira kilpailun tai 
kilpailutapahtuman aikana käyttäytyy aggressiivisesti ihmistä tai koiraa kohtaan. Koiralle voidaan lisäksi 
määrätä seuraamus agilityn lajikohtaisen kurinpitosäännöstön (Dx) mukaisesti. 

Koiran vihaisesta käyttäytymisestä tehdään ilmoitus SAGIlle ja Kennelliitolle noudattaen kulloinkin voimassa 
olevaa Kennelliiton ohjetta koiran käyttäytymisestä kokeissa tehtävistä ilmoituksista, niiden käsittelystä ja 
seuraamuksista (Liite C).  

23 17 TAPAHTUMAILMOITUKSET, ERIMIELISYYDET, VALITUKSET JA OIKAISUVAATIMUKSET 

Kurinpitoasioita koskevat tapahtumailmoitukset, erimielisyydet, valitukset ja oikaisuvaatimukset käsitellään 
agilityn lajikohtaisen kurinpitosäännöstön (Dx) mukaisesti.  

Erimielisyyksissä, valituksissa ja oikaisuvaatimuksissa noudatetaan Kennelliiton kulloinkin voimassa olevaa 
muutoksenhakusääntöäohjetta.  

24 18 KILPAILUTOIMINNAN ERITYISLUPA  

Liikunta-, näkö- ja kehitysvammainen ohjaaja voi hakea kilpailutoiminnan erityislupaa, mikäli kilpaileminen 
vaatii poikkeusjärjestelyjä. Erityisluvassa määritellään, miltä osin kilpailutoiminnan vakiintuneista 
toimintatavoista voidaan ohjaajan vammasta johtuen poiketa [liitteen nimi] (Liite Dx). Erityislupa on 
kilpailunjärjestäjän pyynnöstä esitettävä kirjallisena.  

25 19 MUUTOKSET KILPAILUSÄÄNTÖÖN  

Muutokset kilpailusääntöön vahvistaa Kennelliiton valtuusto SAGIn varsinaisen tai ylimääräisen kokouksen 
esityksestä.  

Muutokset kilpailusääntöön liittyviin ohjeisiin hyväksyy Kennelliitto SAGIn hallituksen esityksestä.  

Muutokset lajiliiton omiin lajin lajintoimintaohjeisiin hyväksyy SAGIn hallitus.  

20 PAKOTTAVAT SYYT 

Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kokeisiin ja kilpailuihin osallistumista tai antaa muita 
niiden toimeenpanoa koskevia erityismääräyksiä. 

26 KENNELLIITON HALLITUS VOI PAKOTTAVISTA SYISTÄ RAJOITTAA KOKEISIIN JA KILPAILUIHIN 
OSALLISTUMISTA TAI ANTAA MUITA NIIDEN TOIMEENPANOA KOSKEVIA ERIKOISMÄÄRÄYKSIÄ.  


