LIITE 2.
SM-FORMAATTI
Taustaa
Uudet säkäluokat tuovat lisää koirakoita SM-kilpailuihin. Kilpailu pitää saada vietyä läpi normaalin
jalkapallokentän kokoisella alueella eli maksimissaan se tarkoittaa 4 agilitykenttää. Päivien pituus
kuitenkaan saisi venyä kohtuuttomasti ja finaalien tulisi saada niille kuuluva huomio. Käytännössä
tämä tarkoittaa yhden kentän pyörimistä kerrallaan.
Tapahtuman on tarkoitus olla pysyä suurena, eikä osallistumiskynnystä nosteta kohtuuttoman
korkeaksi. Reunaehdot määrittävät kuitenkin sen, kuinka monta kilpailusuoritusta viikonlopun
aikana on mahdollista viedä läpi.
Yleistä

Kaikki säkäluokat kilpailevat sekä yksilö- että joukkuekilpailuissa. Jotta mahdollisimman moni
joukkue saisi joukkueen SM-kilpailuihin, niin tasoluokkavaatimuksen voisi poistaa.

Yksilökilpailu
Karsintakilpailuna toimii hyppyrata ja finaalina agilityrata aivan kuten nykyäänkin. Voittaja
ratkaistaan yhteistuloksella aivan kuten maailmanmestaruuskilpailuissa. Avoimena on vielä
mahdollinen osallistujamäärän rajoittaminen esim. kahteensataan koirakkoon per säkäluokka sekä
viikonlopun kilpailujärjestys.

Kahden tuplanollan vaatimus
Joukkuekilpailu
VAIHTOEHTO 1: “MM-kilpailumalli”
• jokaisessa säkäluokassa oma joukkue
• joukkueen koko joko 3 tai 4 koirakkoa
• edustettava omaa lisenssiseuraa
• yhdistelmäjoukkue on sallittu, mikäli oma seura ei saa joukkuetta kasaan (yhdestä seurasta
voi olla jäseniä vain yhdessä joukkueessa)
• hyppyrata karsii finaaliin esim. 10 parasta joukkuetta, joka kilpaillaan käännetyssä
järjestyksessä
• joukkueen kaikki koirakot suorittavat radan peräkkäin sekä karsinta- että finaaliradalla
• heikoin tulos jätetään laskuista sekä karsinta- että finaaliradalta
• voittaja selviää hyppy- ja agilityratojen yhteistuloksella (aivan kuten MM-kilpailuissa)
Edut:
•
•
•

formaatti tuo treeniä PM- ja MM-kilpailuihin
erillinen finaali mahdollistaa SM-kilpailuille tiiviin loppuhuipennuksen
parantaa joukkueen yhteisöllisyyttä

Haitat:
•

pidentää viikonloppua tai ainakin lauantaita

•

pienet seurat eivät saa välttämättä omaa joukkuetta

VAIHTOEHTO 2: “Joukkue koosta riippumatta!”
• jokaisessa joukkueessa on koira kaikista säkäluokista
• joukkueen koko on 4-5 koirakkoa
• jokainen seura saa koota lisenssimäärien perusteella 1-3 joukkuetta
• edustusoikeuden siirto on sallittua
• jokainen koirakko saa sijoituksen mukaan pisteet (voittajalle yksi, toiselle kaksi pistettä jne
jne) ja neljän parhaan sijoituksen pisteet lasketaan yhteen. Pienimmällä pistemäärällä
selvinnyt joukkue voittaa Suomen mestaruuden.
Edut:
•

kaikki säkäluokat ovat yhtä tärkeitä

Haitat:
•

joukkueiden koirakot eivät pysty kilpailemaan samaan aikaan

VAIHTOEHTO 3: “Varmuudella voittoon!”
• jokaisessa säkäluokassa oma joukkueSM
• joukkueen koko joko 3 tai 4 koirakkoa
• edustettava omaa lisenssiseuraa
• yhdistelmäjoukkue on sallittu, mikäli oma seura ei saa joukkuetta kasaan (yhdestä seurasta
voi olla jäseniä vain yhdessä joukkueessa)
• kilpailu muodostuu kahdesta hyppyradasta ja kahdesta agilityradasta. Yksi koira voi
tarvittaessa suorittaa sekä hyppy- että agilityradan.
• joukkueen molemmat koirakot suorittavat radan peräkkäin sekä hyppy- että agilityradalla
• kaikki radat otetaan huomioon joukkuetulokseen
Edut:
•

joukkueessa voi olla myös hyppyrataspesialisteja

Haitat:
•

korostaa varmuutta

Kaikissa vaihtoehdoissa kilpailutoimikunta hioo formaatin loppuun kevätkokouksen ohjeistuksilla.
Lopulliseen formaattiin otetaan huomioon vuoden 2018 SM-kilpailuiden osallistujamäärät.

