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D.6 ESTETARKASTUKSET 
 
1 YLEISTÄ 
 
Estetarkastuksen ensisijainen tavoite on lisätä turvallisuutta ja vähentää mahdollisia vaaroja 
lajin parissa. 
 
Estetarkastuksilla varmistetaan myös etukäteen, että kilpailuissa käytettävät esteet ovat 
sääntöjen mukaisia sekä turvallisuuden vaatimassa kunnossa. Näin pystytään myös 
pienentämään kilpailujen yhteydessä tarvittavan esteiden tarkastamiseen kuluvaa aikaa, sillä 
tällöin voidaan keskittyä niiden kunnon ja turvallisuuden toteamiseen ilman tarvetta tarkistaa 
esteiden mitoituksia. 
 
2 TARKASTAJA JA TARKASTUKSESTA SOPIMINEN  
 
Estetarkastuksen suorittamiseen ovat oikeutettuja kansalliset agility-ylituomarit. Lisäksi SAGI 
voi yksittäisen jäsenyhdistyksen anomuksen perusteella antaa tarkastusoikeuden 
yksittäiselle henkilölle. 
 
SAGIn jäsenyhdistys, joka haluaa agilityesteidensä tarkastuksen tehtäväksi, ottaa yhteyden 
tarkastuksen suorittamiseen oikeutettuun henkilöön ja sopii tarkastuksen ajankohdan 
kirjallisesti. 
 
Tarkastuksen kustannukset ovat 

● Tarkastuksen tekijän matkakulut SAGIn matkustusohjeen mukaisesti 
● Tarkastusmaksu sisältäen estemerkinnät 

o 40€ - Koko sääntöjen mukainen estesarja 
o 20€ - max. 10 esteen samanaikainen tarkastaminen 

● Tyyppitarkastus - koskee vain estevalmistajia 
o Hinta per estetyyppi  

 
 
3 TARKASTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA 
 
Tarkastuksessa hyväksyttyjen esteiden tarkastuksen voimassaoloaika päättyy samaan 
aikaan kuin tarkastuksen perusteenta käytetyt  kuin kansalliset säännöt. 
 
Tyyppihyväksyntä on voimassa normaalin estetarkastuksen mukaisesti, sen 
voimassaoloaikaa voidaan jatkaa mikäli esteen osalta säännöt eivät muutu. Seuran käytössä 
oleva tyyppihyväksytty este tulee kuitenkin tarkistaa kansallisten sääntöjen muutoksen 
johdosta tehtävässä kilpailuestesarjojen tarkistuksesssa normaalisti.  
 
 
4 TARKASTETTUJEN ESTEIDEN TUNNISTUSMERKINTÄ 
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Jokainen hyväksytty este merkitään SAGIn hyväksymällä tavalla. Merkintä tehdään vain 
tarkastuksessa hyväksyttyihin esteisiin. Merkinnän avulla ilmaistaan onko este käytettävissä 
kansallisissa ja/tai kansainvälisissä kilpailuissa ja onko esteen käytöllä rajoitettu 
voimassaoloaika (esim. siirtymäaika)  
 
Estetarkastuksesta täytetään erillinen  tarkastuslomake, jonka sisältämät tiedot talletetaan 
sähköiseen muotoon. Lomakkeen tulee sisältää tieto siitä, onko este hyväksytty: 

● kansallisiin kilpailuihin 
● kansainvälisiin kilpailuihin 
● onko esteen käytössä voimassa siirtymäaika 
● muita huomautuksia esteen käyttöön tai kuntoon liittyen 

Lomakeelle kirjataan jokaisen kilpailuissa käytettävien esteiden osalta 
● jäsenyhdistys, jonka este on kyseessä 
● Tarkastaja, joka  on esteen hyväksynyt 
● Ajankohta, jolloin hyväksyntä on tehty 

 
Tarkastuksen yhteydessä kerätään estetarkastuslomakkeelle yhtenäisessä muodossa 
kunkin jäsenyhdistyksen kilpailuissa käytettävien esteiden päämitoista. Tämä tieto voidaan 
tulostaa yhdistyskohtaisesti annettavaksi etukäteen kilpailujen tuomareille ratasuunnittelun 
helpottamiseksi. 
 
Yhdistyksellä tulee olla lista kaikista kilpailuihin hyväksytyistä esteistä ja lista tulee 
pyydettäessä esittää kilpailun tuomareille. 
 
Tarkastuksen yhteydessä voidaan pyytää tarkastusta myös harjoittelukäytössä oleville 
esteille tai uusille rakennevaihtoehdoille. Näistä tulee sopia tarkastajan kanssa erikseen.  
 
 
5 TYYPPIHYVÄKSYNTÄ ESTEVALMISTAJILLE 
 
Estevalmistajilla ja estevalmistajan hyväksymillä maahantuojilla on mahdollisuus pyytää 
esteilleen tyyppihyväksyntää. 
 
Jäsenseurojen, jotka hankkivat tyyppihyväksyttyjä esteitä kilpailukäyttöön ei tarvitse 
estetarkastaa ko. esteitä erikseen vaan ne kirjataan suoraan seuran käyttöön suoraan 
sähköisesti.  
 
Tyyppihyväksyntätarkastuksia tekevät vain SAGIn sääntöryhmän esityksestä SAGIn 
hallituksen nimeämät henkilöt. Tyyppihyväksynnästä annetaan erilliset ohjeet 
estevalmistajalle tai estevalmistajan hyväksymälle maahantuojalle. Tyyppihyväksyntä on 
voimassa normaalin estetarkastuksen mukaisesti, sen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa 
mikäli esteen osalta säännöt eivät muutu. Seuran käytössä oleva tyyppihyväksytty este tulee 
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kuitenkin tarkistaa kansallisten sääntöjen muutoksen johdosta tehtävässä 
kilpailuestesarjojen tarkistuksesssa normaalisti.  
 
 
6 VASTUU VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ  
 

● Aina kilpailun järjestäjällä käytettävien esteiden osalta  
● Estevalmistajille mahdollisista väärinkäytöksistä tyyppitarkastuksen osalta  
● Mahdolliset sanktiot 

 
7 LOMAKKEET 
 

● Estetarkastusraportti 
o ilmoitetaan montako minkäkin mallista estettä on hyväksytty  

● Estemittausohje 
o muistilista mittaajalle -tyyppinen 
o sisältää tiedot, mitä tarkistetaan 
o mitattavien asioiden osalta sääntöjen mukainen mitta ja/tai toleranssialue 

● Esteluettelo -pohja 
o oman yhdistyksen osalta tulee olla tulostettavissa siihen oikeutetuille 
o hyödyntää tietokantaan tallennettua tietoa 
o käyttöön kaikille yhdistyksille yhtenäinen lomakemalli 
o kilpailujen tuomareille annettavaksi kilpailussa käytettävien esteiden mitat 

ratasuunnittelua varten 
 
 
 
 


