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Vuoden 2018 alusta siirryttiin agilityssa kolmesta säkäluokasta viiteen säkäluokkaan, mikä 
oli hieno edistysaskel lajissa ja tuonee lisää harrastajia lajiimme. Uudistusta ei kuitenkaan 
ole mielestämme viety täysin "maaliin" vaan se on jäänyt hieman kesken. Koska pelkät 
keskustelut kanssakisaajien kanssa kilpakenttien laidoilla ei vie asioita eteenpäin, 
ajattelimme koostaa epäkohtina koetut asiat yhteen. Toivoisimme, että asiat saamme 
kevätkokoukseen seurojen keskusteltavaksi tai nyt kun syyskokouksen jälkeen 
päätäntävalta näistä asioista käsityksemme mukaan on sagin hallituksella, niin pyydämme 
että ainakin hallituksessa keskustelette + teette mahdollisesti päätöksiä alla olevista 
kohdista. Alla lihavoituna päätös jota kannanotto koskee ja sen jälkeen asian avaaminen + 
seuramme esitys. 
 
1. Halli-SM kilpailut järjestetään vain kolmessa sä käluokassa  
Perusteluina olemme kuulleet mm. sen, että samassa yhteydessä on EO-karsinnat ja EO-
kisat käydään kansainvälisissä 3 kokoluokassa. EO-karsinnat ja halli-SM kilpailut ovat 
kuitenkin kilpailijan näkökulmasta kaksi erillistä kilpailutapahtumaa (vaikkakin molemmissa 
käytetään pistelaskuun samoja ratoja tuloksineen). Koska kyseessä on kaksi eri 
tapahtumaa, näemme että halli-SM kisassa pitäisi olla mahdollisuus kisata myös 
pikkuluokissa.  
 
Toinen kuultu perustelu on se, että pikkuluokat (pikkuminit ja -maksit) jäisivät pieniksi. Se, 
että pikkuluokat jäisivät pieniksi ei voi olla syy jättää niitä pois (ei siis voi olla kilpailijan 
vika, jos muut eivät osallistu kilpailuun). Jättämällä luokat pois heti kättelyssä ei anneta 
edes mahdollisuutta ilmoittautua ko. luokkiin. 
 
Esitys (alkaen v. 2019 halli-SM):  
Halli-SM kilpailuiden sääntöjä muutetaan niin, että halli-SM kisat käydään kaikissa 
virallisissa kokoluokissa. Vaikka halli-SM kisat järjestettäisiin jatkossakin EO-karsintojen 
yhteydessä, halli-SM kisat käytäisiin silti siis 5 säkäluokassa; jos kilpailija haluaa karsia 
EO-paikoista kilpailija ilmoittautuu kv-kokoluokkiin; jos haluaa kisata vain halli-SM kisoissa 
voi ilmoittautua pikkumini ja -maksi luokkiin (koskee siis ko. luokissa kilpailemaan 
oikeutettuja koirakoita). 
 
2. Kesäkuun 2018 ulko-SM kilpailut: joukkuekilpailu  käydään vain kolmessa 
kokoluokassa. Oletus päätöksen syyksi on se, että jos joukkuesäkäluokkia olisi viisi, 
pelätään että kilpailupäivä venyisi mahdottomaksi. Tasapuolisempaa kuitenkin olisi, että 
joukkuekisa järjestettäisiin viidessä säkäluokassa (koska virallisesti meillä on nyt viisi 
säkäluokkaa) ja tarvittaessa osallistuvien joukkueiden lukumäärää rajattaisiin. Käyttöön 
voisi ottaa esim. halli-SM joukkuekisan säännön, eli joukkuekoirakoiden on osallistuttava 
myös yksilökisaan --> höpöhöpö-joukkueet jäävät pois. Se, että pienistä yhdistyksistä ei 
välttämättä riitä joukkueita kaikkiin säkäluokkiin korjautuu automaattisesti sillä, että 
pikkuminit voivat osallistua minien ja pikkumaksit maksien joukkueisiin. 
 
Esitys:  
Kesäkuun 2018 ulko-SM kilpailuissa joukkuekilpailu käydään kaikissa viidessä virallisessa 
säkäluokassa. Tarvittaessa joukkueiden lukumäärää rajataan käyttämällä halli-SM 
joukkuekisan rajausta (vain yksilökisoihin osallistuvat voivat osallistua joukkueeseen) tai 
hyödynnetään ranking-pistejärjestelmää joukkueiden lukumäärän rajaamisessa (esim. 



joukkueita voivat muodostaa rankingin 160/200/250... parasta koirakkoa per säkäluokka). 
Toisin sanoen tarvittaessa rajoitetaan joukkueiden lukumäärää jotenkin muuten kuin 
jättämällä säkäluokkia pois.  
 
3. Arvokisojen tuplanollattomuus: koskee lähinnä halli-SM kilpailuita, missä jokainen 
kisaa kaksi rataa ensimmäisenä päivänä. Radoilta saa normaalisti ranking-pisteitä, mutta 
tuplanollaa ei voi saada. Sama on käytössä ulko-SM kisoissa, eli vaikka tekisit 
karsintaradalla 0 ja pääsisit finaaliin ja tekisit 0, tätä ei lasketa tuplanollaksi. 
 
Esitys:  
Jatkossa arvokisoista voi saada tuplanollan, mikäli radat kisataan samana päivänä ja 
peräkkäin.  
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