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15.3. Kilpailutoiminnan kehittäminen 

 

15.3.1. Joukkuekilpailuiden säännöt SM-kilpailuissa 

 

Esitys: Kehitetään joukkuekilpailuiden sääntöjä seurojen välisen kilpailun kasvattamisen        

näkökulmasta. Annetaan kesän SM-joukkuekilpailuun osallistumisoikeus myös 2-luokkalaisille.       

Poistetaan yhdistelmäjoukkueet kaikista SM-kilpailuista. Lisenssisiirto poistetaan halliSM:stä.       

SM-kilpailuiden lisenssisiirto rotuyhdistysjoukkueisiin äänestetään seuraavista vaihtoehdoista: 

a) Kaikille SAGIn jäsenenä olevien “rotuyhdistyksien” roduille yksi SM-joukkue 

● edustusoikeus vain kyseisen yhdistyksen roduilla 

● joukkue kaikkiin säkäluokkiin, joissa kyseisiä rotuja kilpailee 

● yhdistyksen sisäiset kokoelmajoukkueet ovat sallittuja, mutta samaa rotua tai rodun          

muunnosta ei saa olla kahdessa eri joukkueessa 

b) Kaikille SAGIn jäsenenä oleville “rotuyhdistyksille” yksi SM-joukkue 

● edustusoikeus vain kyseisen yhdistyksen roduilla 

● joukkue kaikkiin säkäluokkiin, joissa kyseisiä rotuja kilpailee 

c) Ei rotujoukkuemahdollisuutta 

Rotuyhdistykset ja mahdolliset rotujoukkueet löytyvät täältä. Kilpailuihin hyväksyttävät        

rotuyhdistykset / rodut päivitetään listaan vuosittain kevätkokouksen jälkeen. 

 

HalliSM:ssä joukkuekilpailu käydään kolmessa kilpailuluokassa (1. XS/S, 2. M ja 3. L). SM-kilpailuissa             

pienennetään pikkuminijoukkueiden koko neljästä koirakosta kolmeen, ja tuloksiin pikkumineissä         

otetaan kolmen koirakon sijasta kaksi koirakkoa. SM-kilpailuihin yhdistykselle annetaan yksi          

lisäjoukkue niihin kokoluokkiin, joissa yhdistyksellä on vähintään 8 osallistujaa ja toinen lisäjoukkue            

mikäli osallistujia on vähintään 12. 

 

Perustelut esitykselle: Seurojen välinen kilpailu mahdollistetaan kasvattamalla käytettävien        

koirakoiden määrä eli helpotetaan osallistumisoikeutta. Pienentämällä pikkuminien joukkuekokoa        

toistaiseksi saadaan pikkuminijoukkueita muodostettua helpommin. Kisaajamäärien kasvaessa       

palataan takaisin muiden säkäluokkien kanssa samoihin lukumääriin. HalliSM-kilpailuissa kolmen         

kilpailuluokan avulla kasvatetaan niiden seurojen määrä jotka saavat tarvittavan määrän koirakoita           

yhteen kilpailuluokkaan. 

 

15.3.2. SM-kilpailujen brändäys 

 

Esitys: Rakennetaan Agilityn SM-kilpailuille niin vahva brändi, että se parantaa koko lajin            

tunnettuvuutta kasvaneen näkyvyyden ansiosta. Brändin rakennus onnistuu parhaiten lukitsemalla         

kilpailut Vantaan Myyrmäkeen vuosiksi 2021-25. Kilpailun järjestäjänä toimii SAGI ja talkoolaisia           

järjestelyihin otetaan ympäri Suomea. Kilpailun tuottoa jaetaan talkoisiin osallistuville seuroille.  
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Perustelut esitykselle: Myyrmäen jalkapallostadion on osoittanut erinomaisuutensa kilpailupaikkana.        

Kilpailupaikan lukitseminen maksimoi sekä näkyvyyden että taloudellisen hyödyn mm.         

yhteistyökumppanuuksien ja erilaisten tukitoimintasopimusten jatkuuvudella. Tapahtuman      

kasvattaminen tarkoittaa kilpailujen televisiointia ja tapahtuman ympärille kehitettävää muuta         

tapahtumaa, jonka tarkoituksena on saada ihmisiä lajin ulkopuolelta vierailemaan tapahtumapaikalle.          

Mikäli SM-kilpailut lukitaan yhdelle paikkakunnalle, niin muut arvokilpailut vapautuu yleiseen hakuun           

(GamesSM tietyin reunaehdoin kts. kohta 15.3.3)  

 

 

15.3.3. Arvokilpailukausi ja -kalenteri 

 

Esitys: Otetaan käyttöön arvokilpailukausi (helmikuu-elokuu). Arvokilpailukauden kilpailut, niiden        

järjestäjät ja osallistumiskriteerit julkaistaan vähintään vuotta ennen kilpailukauden alkua. Yksittäisen          

arvokilpailun säännöt pyritään julkaisemaan samassa tahdissa, mutta kriittisiä virheitä voidaan          

muuttaa heti edellisen vuoden arvokilpailun jälkeen. Lopullisen arvokilpailun säännöt julkaistaan          

vähintään 10 kk ennen kyseistä arvokilpailua. Kaikki arvokilpailut lukitaan kalenterissa vuosille           

2021-23 ja kalenterista pudotetaan yksi EO-karsinta kokonaan pois. 

 

 

Perustelut esitykselle: Arvokilpailukauden kehittämisellä halutaan helpottaa kauden jaksottamista ja         

turvata koirien riittävän pitkä lepokausi. Arvokilpailukauteen liittyvien tietojen ja sääntöjen tarppeksi           

aikaisin tapahtuvalla julkaisulla helpotetaan kauden suunnittelua ja kilpailuihin keskittymistä.         

Arvokilpailukalenteria suunniteltaessa on haluttu aikaistaa MM- ja PM-joukkueiden valintaa, jolloin          

joukkueen keskittyminen, ryhmäytyminen, kauden jaksottaminen, edustusvaatteiden tilaukset ja        

toimikukset sekä matkajärjestelyt helpottuvat. Karsintaformaatin muutokset mahdollistavat sekä        

suuremman kilpailijamäärän sisäänoton että viikonlopun sisäisen karsinnan vähentämisen.        

Muutokset pidentävät maajoukkuekarsintaviikonloppua, jolloin helatorstain jälkeinen viikonloppu       

sopii erittäin hyvin karsintaviikonlopuksi. EO-karsinnat ja halliSM halutaan järjestää ennen pääsiäistä           

ja osakilpailuiden välillä on oltava vähintään neljä viikkoa. Kesään on sijoitettu JSP- sekä Games-SM.              

JSP-SM tapahtuma on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja kasvun jatkaminen mahdollistetaan           

parhaiten siirtämällä kilpailut kesälomalle, jolloin junioireilla ja heidän huoltajillaan on helpompi           

osallistua tapahtumaan. Olympiakomitea on halunnut agilityn mukaan SM-viikolle ja Games-SM sopisi           
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tapahtumaan hyvin. Mikäli jonain vuonna SM-viikkoa ei järjestetä tai agility ei pääsisikään mukaan,             

niin kilpailu järjestetään heinäkuussa. SM-kilpailuiden siirto elokuulle tehtiin aikanaan kilpailukauden          

pidentämisen näkökulmasta. SM-kilpailut halutaan pitää edelleenkin elokuun lopulla, jotta kesällä voi           

kerätä vielä SM-nollia ja näin ollen agilityharrastajan kilpailukausi huipentuu vasta loppukesään.           

Kansainväliset arvokilpailut estävät SM-kilpailuiden järjestämisen elokuun alussa.  
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