
 Suomen Agilitylii�o 
 Hallitus/4.11.2022 
 Sääntö D.1 

 Voimassa 1.1.2023 alkaen 

 D.1 AGILITYKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE 

 D.1 Agilitykilpailujen järjestämisohje 

 1 KILPAILUANOMUKSEN LAATIMINEN 

 1.1 Henkilö- ja talousresurssit 
 Kilpailunjärjestäjä  vastaa  kilpailujen  käytännön  toteu�amisesta.  Kilpailunjärjestäjä  vastaa  kaikista 
 kilpailuun  ja  sen  järjestämiseen  lii�yvistä  kuluista  riippuma�a  kilpailun  arvosta  (kansalliset, 
 kansainväliset,  erilaiset  mestaruuskilpailut)  ellei  erikseen  ole  muuta  sovi�u.  Kilpailujärjestäjän  on 
 varmiste�ava ennen anomista, e�ä yhdistyksellä on rii�ävät resurssit kilpailun järjestämiseen. 

 Käytännön  järjestelyihin  on  vara�ava  rii�äväs�  toimihenkilöitä  ja  heidät  on  perehdyte�ävä 
 tehtäviinsä  ennen  kilpailua.  Kilpailunjärjestäjän  tulee  anomisvaiheessa  nimetä  vastaava  koetoimitsija. 
 Koetoimitsijan  tulee  olla  käytännön  järjestelyt  ja  agilitysäännöstön  hyvin  tunteva,  Suomen  Agilitylii�o 
 ry:n  (myöhemmin  SAGI)  koetoimitsijakurssin  toimihenkilökurssin  suori�anut  järjestelykykyinen 
 henkilö.  Hänen  tulee  olla  Suomen  Kennellii�o  ry:n  (myöhemmin  Kennellii�o)  jäsen  ja  hänellä  tulee 
 olla  voimassa  oleva  SAGIn  lisenssi.  Vastaava  koetoimitsija  vastaa  kilpailujen  aikana  kaikista  niistä 
 päätöksistä,  jotka  eivät  sääntöjen  mukaan  kuulu  tuomarille.  Vastaava  koetoimitsija  vastaa  myös  siitä, 
 e�ä  kilpailujen  raportoin�  hoidetaan  sääntöjen  mukaises�.  Suurissa  kilpailuissa  on  suositeltavaa 
 nimetä  vastaavan  koetoimitsijan  lisäksi  myös  järjestelypäällikkö,  joka  vastaa  organisaa�on 
 toiminnasta käytännössä ja toimii vastaavan koetoimitsijan varahenkilönä. 

 1.2 Kilpailupaikka ja -kehä 

 Kilpailupaikkaa  vali�aessa  on  huomioitava  paikan  soveltuvuus  suunniteltuun  kilpailukäy�öön  sekä 
 mahdolliset  viranomaisvaa�mukset  ja  -ohjeistukset.  Arvokisoja  koskeva  kilpailupaikan  ohjeistus  on 
 esite�y  lii�eessä  “D.8  Erityisten  kilpailujen  järjestämisohje”  sekä  arvokilpailukohtaisessa 
 arvokilpailujen järjestämisohjeessa. 

 Kilpailupaikkaa koskevia vaa�muksia  ja suosituksia  : 
 ●  Kohtuullisella etäisyydellä rii�äväs� pysäköin��laa. 
 ●  Kilpailupaikalla  tai  sen  väli�ömässä  läheisyydessä  tulee  olla  mahdollisuus  koirien 

 ulkoilu�amiseen. 
 ●  Rii�ävä määrä käymälöitä. 
 ●  Rii�ävä määrä jäteas�oita. 
 ●  Kuulutuslai�eisto.  Hallikilpailuissa  suositeltavaa  on,  e�ä  kuulutus  kuuluisi  myös  hallin 

 väli�ömässä läheisyydessä. 
 ●  Päivystävän  eläinlääkärin  yhteys�edot  ilmoitustaululla  tai  muutoin  näkyvällä  paikalla  sekä 

 tarvi�aessa ilmoitus päivystävälle eläinlääkärille etukäteen. 
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 ●  Tupakkalain  perusteella  tupakoin�  kilpailupaikalla  on  kielle�y  sisä�loissa,  ulkoalueiden 
 katoksissa  sekä  katsomoissa  ja  muissa  �laisuuden  seuraamiseen  väli�ömäs�  tarkoitetuissa 
 �loissa. 

 Kilpailukehää koskevia vaa�muksia ja suosituksia: 
 ●  Kansallisissa  kilpailuissa  kilpailukehälle  on  vara�ava  yhtenäinen  ja  tarkoituksenmukainen 

 esteetön  �la.  Lajimuotokohtaiset  kilpailukehän  vähimmäiskoot  sekä  lähtö-  ja  maalialueille 
 vara�ava  �la  ovat  lajimuotokohtaisia  ja  löytyvät  laji-  ja  kilpailuohjeesta  (B).  ,  joka  on  vähintään 
 800  m2  ja  jonka  lyhyempi  mi�a  on  vähintään  15  m.  Tilan  suositellaan  olevan  vähintään  20  x 
 40 metriä. 

 ●  Rii�ävän  suuret  lähtö-  ja  maalialueet.  Niille  vara�avan  �lan  on  oltava  vähintään  6  m  ennen 
 ensimmäistä  este�ä  ja  6  m  viimeisen  esteen  jälkeen  radan  luontaisen  linjan  mukaises�. 
 Lähtö- ja maalialue voivat sijaita kilpailukehän sisäpuolella. 

 ●  Kentän  pohjan  tulee  olla  tasainen  ,  turvallinen  ja  koko  kentän  alueelta  ominaisuuksiltaan 
 yhtenäinen. 

 ●  Kentän  valaistuksen  tulee  olla  rii�ävä.  ,  jo�a  varmistetaan  kaikille  tasapuoliset 
 kilpailuolosuhteet. 

 ●  Ajantasalla oleva estelue�elo ja suunnitelma kisa-alueen toteutuksesta. 
 ●  Kilpailualueen  toteutussuunnitelmasta  tulee  olla  esite�y  seuraavat 

 asiat:kilpailutoimipisteiden  sijoi�elu,katsomo-,  tel�a-,  lämmi�ely-  ulkoilu-  ja 
 pysäköin�alueet, pelastus�et sekä kulkurei�t ja -suunnat. 

 ●  Lähtövuorossa  oleville  koirakoille  voidaan  rakentaa  erilliset  odotuskarsinat,  joissa  voi 
 valmistautua kilpailusuoritukseen. 

 ●  Maalialueen  viereen  tulisi  rajata  rauhoite�u  palkkausalue,  jossa  ohjaaja  voi  rauhassa  palkata 
 ja kytkeä koiransa suorituksen jälkeen. 

 ●  Suositellaan  järjeste�äväksi  lämmi�elyalue  ,  mikäli  sille  löytyy  soveltuva  turvallinen  �la  . 
 Lämmi�elyalueen  esteiden  on  oltava  sääntöjenmukaisia.  Mikäli  �lat  rii�ävät,  juoksunartuille 
 voidaan varata oma lämmi�elyalue. 

 ●  Kehän  ympärillä  tulisi  olla  raja�u  yhden  -  kahden  metrin  alue  kilpailun  toimihenkilöitä  ja 
 valokuvaajia varten. 

 1.2.1 Kilpailupaikan poikkeuslupa 

 SAGI  käsi�elee  kilpailunjärjestäjän  pyynnöstä  poikkeuslupahakemuksia.  Poikkeuslupa  voidaan 
 myöntää  �lanteessa,  jossa  alue  epätyypillisen  muotonsa  tai  kentän  käy�öä  vaikeu�avien  rakenteiden 
 johdosta poikkeaa tavanomaisesta. 

 Kilpailunjärjestäjä  lähe�ää  vapaamuotoisen  hakemuksen  SAGI:n  sääntötyöryhmälle 
 (saannot@agilitylii�o.fi).  Vapaamuotoisesta  hakemuksesta  tulee  selkeäs�  ilmetä  syy,  minkä  takia 
 poikkeuslupaa  haetaan.  Hakemuksen  lii�eenä  tulee  olla  pohjapiirustus,  kuvia  hallista  sekä  esitys  siitä, 
 kuinka hallin on ajateltu toimivan kilpailupaikkana (ajanoton, toimiston ymv sijain�). 
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 Poikkeuslupa  tarkastetaan  kilpailukehää  koskevan  säännön  päivityksen  yhteydessä  (5  vuoden  välein) 
 tai mikäli agilitytuomari on tehnyt huomautuksen kilpailupaikan soveltuvuudesta SAGI:lle. 

 1.3 Tuomarin kutsuminen 

 Kilpa  ilulle  tulee  nimetä  kilpailua  ano�aessa  vastaava  agilitytuomari  sekä  tarvi�aessa  tämän 
 varahenkilö  hyvissä  ajoin  .  Kilpailunjärjestäjä  esi�ää  kutsun  yhdelle  agilitytuomarille  kerrallaan, 
 joukko�edusteluja  ei  saa  käy�ää.  Kutsu  voidaan  esi�ää  alustavas�  suullises�,  mu�a  tuomaroin�  tulee 
 vahvistaa  kirjallises�.  Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  ilmoi�amaan  tuomarille  jo  kutsuvaiheessa, 
 mikäli  kilpailupaikalla  on  kohdan  1.2.1  mukainen  kilpailupaikan  poikkeuslupa.  Hyväksy�y  kutsu  on 
 sekä  agilitytuomaria  e�ä  kilpailunjärjestäjää  sitova.  Tuomaroinnista  voidaan  sopia  alustavas� 
 suullises�.  Kilpailunjärjestäjä  esi�ää  kutsun  agilitytuomarille  sekä  mahdolliselle  varahenkilölle 
 kirjallises�  esimerkiksi  sähköpos�tse.Kutsu�u  agilitytuomari  vastaa  kutsuun  kirjallises�,  esimerkiksi 
 sähköpos�lla.  Kutsu,  johon  agilitytuomari  on  vastannut  ja/  tai  varahenkilö  ovat  vastanneet 
 määräaikaan mennessä myöntäväs�, on molempia sopijapuolia sitova. 

 Kilpailunjärjestäjä  sopii  tuomarikutsun  yhteydessä  käytännön  asiat  ja  arvosteltavaksi  tulevien 
 koirakoiden  enimmäismäärän  suurimman  mahdollisen  määrän.  Ennakkoon  sovitusta  koirakkomäärän 
 ylityksestä on aina sovi�ava agilitytuomarin kanssa hyvissä ajoin. 

 Kilpailunjärjestäjä  sopii  yhdessä  agilitytuomarin  kanssa  viimeistään  yhtä  (1)  kuukau�a  ennen  kilpailua 
 arvosteltavien  koirakoiden  enimmäismäärät,  majoitus-  ja  ruokailujärjestelyt  sekä  muut  kilpailun 
 käytännön  asiat.  Samalla  tuomarille  ilmoitetaan  �edoksi  käyte�ävissä  olevat  esteet,  rata-alueen  mitat 
 ja kilpailukehän pohja. 

 Agilitytuomari  hyväksyy  lopullises�  arvosteltavaksi  tulevien  koirakoiden  määrät  luoki�ain,  kilpailun 
 aikataulun ja järjestelyissä mahdollises� tapahtuneet muutokset ennen kilpailukirjeen lähe�ämistä. 

 Kilpailunjärjestäjä  tulee  ilmoi�aa  arvostelevalle  agilitytuomarille  mahdollises�  kilpailuun  osallistuvien 
 para-agilitykilpailijoiden  paraohjaajien  erityislupien  järjestelyt  viimeistään  ilmoi�autumisen 
 pääty�yä.  seikat,  jotka  vaiku�avat  ratasuunni�eluun,  arvosteluun  tai  aikatauluun  he�,  kun  heillä  on 
 �eto osallistujista. 

 Mikäli  kilpailuun  on  nime�y  varatuomari  on  hänelle  Varalla  olevalle  agilitytuomarille  on  ilmoite�ava 
 väli�ömäs�  ilmoi�autumisen  pääty�yä  hyvissä  ajoin,  viimeistään  arvostelevan  agilitytuomarin 
 hyväksy�yä aikataulun,  tarvitaanko häntä kilpailussa. 

 Mikäli  kilpailunjärjestäjä  ei  ole  agilitytuomaria  kutsuessaan  selkeäs�  sopinut  varatuomarin  tehtävästä, 
 velvoi�aa  kutsu  o�amaan  tuomarin  tuomaroimaan  kilpailuun.  Jos  kaikille  kutsutuille  tuomareille  ei 
 ole  rii�äväs�  tuomaroitavia  star�eja,  voi  tuomari  itse  luopua  tuomaroin�kutsusta.  Mikäli 
 kilpailunjärjestäjä  ei  vapauta  varalla  olevaa  tuomaria,  hänellä  on  oikeus  tuomaroinnin 
 kulukorvauksiin. 
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 Ulkomainen agilitytuomari 
 Ulkomaalaista  agilitytuomaria  kutsu�aessa  on  kilpailun  anomisvaiheessa  oltava  tuomarin  kirjallinen 
 vahvistus.  Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  toimi�amaan  SAGI:n  toimistolle  �edon  tuomarista  ja 
 tuomaroin�ajankohdasta.  SAGI  tarkastaa  ulkomaisen  agilitytuomarin  arvosteluoikeudet  tuomarin 
 ko�maan kenneljärjestöltä. 

 Kennellii�o,  kilpailunjärjestäjä  tai  SAGI  tarkastaa  ulkomaisen  agilitytuomarin  arvosteluoikeudet 
 tuomarin  ko�maan  kenneljärjestöltä.  Mikäli  kilpailunjärjestäjä  haluaa  SAGIn  apua  arvosteluoikeuden 
 tarkastamiseen  on  sen  ote�ava  yhtey�ä  SAGIin  hyvissä  ajoin  ennen  kilpailujen  anomiskauden 
 pää�ymistä.  Mikäli  kilpailunjärjestäjä  tarkastaa  itse  arvosteluoikeuden,  tulee  vahvistus�eto  toimi�aa 
 SAGIlle  .  Mikäli  ulkomaisella  tuomarilla  ei  ole  FCIn  alaisen  kenneljärjestön  kansainvälisiä 
 arvosteluoikeuksia,  niin  kilpailutapahtumaan  tulee  olla  nime�ynä  lisäksi  agilityn  yli  tuomari,  jolla  on 
 FCI:n alaisen kenneljärjestön myöntämä kansainvälinen arvosteluoikeus. 

 Ulkomaisille  agilitytuomareille  lähetetään  hyvissä  ajoin  �edustelu  heidän  matkasuunnitelmistaan  ja 
 avustetaan  tarvi�aessa  matkajärjestelyissä.  Ulkomaiselle  agilitytuomarille  on  ilmoite�ava  häntä 
 käytännön  järjestelyiss  ä  avustavan  kielitaitoisen  yhteyshenkilön  nimi  ja  yhteys�edot.  Suosituksena 
 on,  e�ä  ulkomaisten  tuomareiden  kulukorvauksissa  noudatetaan  Kennelliiton  matkustusohjesääntöä 
 ja sen mukaisia korvauksia. 

 Kilpailun  tai  Kilpailutapahtuman  aikana  agilitytuomarista  huoleh�van  henkilön  tai  tuomarinsihteerin 
 on  oltava  rii�ävän  kielitaitoisia.  Suomalaisen  agilitytuomarin  tulee  perehdy�ää  ulkomainen 
 agilitytuomari kansalliseen agilitysäännöstöön ja kilpailujärjestelyihin. 

 Harjoitusarvostelija 
 Tuomarikokelas  anoo  lupaa  harjoitusarvosteluun  aina  kirjallises�  kilpailunjärjestäjältä  ja  kilpailulle 
 nimetyltä  agilitytuomarilta  viimeistään  ilmoi�autumisajan  pää�ymiseen  mennessä. 
 Kilpailunjärjestäjällä  tai  agilitytuomarilla  on  oikeus  kieltäytyä  harjoitusarvostelijasta. 
 Harjoitusarvostelijan  suori�aessa  kilpailussa  harjoitustaan  tulee  se  huomioida  aikataulua 
 laadi�aessa.  Harjoitusarvostelijalle tarjotaan ruoka, mikäli kilpailupaikalle on järjeste�y ruokailu. 

 1.4 Agilitykilpailuiden anominen 
 Agilitykilpailut  anotaan  ohjeen  “B.0  yleinen  kilpailuohje”  ja  “D.2  Agilitykilpailujen  anomisohje” 
 mukaises�. 

 SAGI  voi  jä�ää  anotun  kilpailun  myöntämä�ä  tai  pyytää  kilpailun  järjestämisoikeuden  anojaa 
 muu�amaan  anomustaan  sääntöjä  vastaavaksi.  Anomukset,  joita  SAGI  ei  ole  hyväksynyt  tai  joihin  on 
 tehty  muutoksia,  ilmoitetaan  järjestämisoikeuden  anojalle  kolmen  (3)  viikon  kuluessa  kilpailuiden 
 anomisajan pää�ymisestä SAGIn toimesta. 
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 Kilpailujärjestäjän  tulee  �edo�aa  SAGIa,  kilpailun  tuomareita  ja  kilpailuun  ilmoi�autuneita  ohjaajia 
 kilpailun  ajankohdan  siirtämisestä,  kilpailun  peruu�amisesta,  tuomarimuutoksista  tai  muista 
 keskeisistä  muutoksista  kilpailun  järjestämisessä.  Tarvi�aessa  Muutokset  suositellaan  päivite�äväksi 
 SAGIn kilpailukalenteriin. 

 1.5 Kilpailuun ilmoi�autuminen 
 Kilpailuun  ilmoi�audutaan  sähköises�  kilpailu-  ja  tulospalvelujärjestelmän  (KITU)  käy�öohjeen 
 mukaises�  tai  kilpailunjärjestäjän  erikseen  määri�elemällä  tavalla.  Poikkeuksista  tulee  aina  erikseen 
 sopia  kilpailunjärjestäjän  vastaavan  koetoimitsijan  kanssa.  Kilpailunjärjestäjä  määri�ää 
 ilmoi�autumismaksun suuruuden kilpailua ano�aessa. 

 Ilmoi�autumismaksu  täytyy  todiste�avas�  olla  makse�u  (kui�  tai  arkistotunnus)  ja  ilmoi�autumisen 
 olla  lähete�y  viimeistään  viimeisenä  ilmoi�autumispäivänä.  Myöhästyneitä  tai  muutoin  puu�eellisia 
 ilmoi�autumisia  ei  tarvitse  o�aa  huomioon.  Ilmoi�autumisen  yhteydessä  on  ilmoite�ava,  onko 
 koiralla  mahdollisuus  o�aa  vastaan  ser�fikaa�  kilpailulle  nimetyltä  agilitytuomarilta  tai  tämän 
 varahenkilöltä. 

 Mikäli  koira  on  ulkomaisessa  rekisterissä,  ilmoi�autumisen  mukaan  on  liite�ävä  kopio 
 rekisteritodistuksesta. 

 Paraohjaajan  tulee  ilmoi�autuessaan  kilpailuun  kertoa  erityislupansa  sisältö  sekä  kilpailupaikalla 
 pyyde�äessä  esi�ää  erityislupa  kilpailunjärjestäjälle.  Mikäli  erityisluvasta  ei  ole  ilmoite�u  kilpailun 
 järjestäjälle  ennen   ilmoi�autumisajan  pää�ymistä,  se  ei  ole  voimassa  ko.  kilpailussa. 

 Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  järjestämään  erityisluvan  mukaiset  erityisjärjestelyt.  Para-agilityn 
 lisäaika  rataantutustumisessa  on  tarkoite�u  vain  erityisluvan  hal�joille,  eikä  rataantutustumisen 
 aikana tule olla tarpeetonta häiriötä. 

 Kilpailunjärjestäjä valitsee ilmoi�autumisista vastaavan henkilön, jonka tehtävänä on: 
 ●  vastata ilmoi�autumista koskeviin �edusteluihin, 
 ●  tarkastaa ilmoi�autuneiden �edot ja valmistella kilpailu�edot kilpailupäivää varten, 
 ●  tarkastaa KITU-järjestelmän ilmoi�amat epäselvät �edot, 
 ●  tarkastaa  rahastonhoitajan kanssa  ilmoi�autumismaksujen  oikeellisuudet. 

 1.6 Osallistumisen rajoi�aminen 
 Kilpailulla  tarkoitetaan  yhden  tasoluokan  yhtä  kokoluokkaa  (esim.  A-rata  medi3)  .  Kilpailuun 
 osallistumiselle  voidaan  ase�aa  rajoituksia  Kennelliiton  voimassa  olevan  kokeiden  ja  kilpailuiden 
 rajoituksia  koskevan  ohjeen  (Kennelliiton  liitevihkon  ohje,  “Ohje  rajoituksista 
 Kennelpiirien/Kennelliiton  myöntämissä  kokeissa”)  mukaises�.  Rajoitukset  kilpailuun  osallistumisesta 
 tulee ilmoi�aa selkeäs� kilpailu�etojen yhteydessä  kilpailua ano�aessa  . 

 Mikäli kilpailua rajoitetaan osallistujamäärän perusteella, noudatetaan seuraavia periaa�eita: 
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 ●  Koirakoiden  määrää  yhdessä  kilpailussa  ei  saa  rajoi�aa  alle  20  koirakon  (esim.  A-rata  medi  3 
 rajoitus 20 koiraa). 

 ●  Osallistumisoikeudeltaan  rajoitetussa  kansallisessa  kilpailussa  ilmoi�autumisten  karsinta  voi 
 perustua ilmoi�autumisnopeuteen tai mahdollisuuteen ilmoi�autua jonain �e�ynä hetkenä. 

 ●  Jos  jonkin  yhden  kilpailun  (kokoluokan)  osallistujamäärä  ei  täyty  ilmoi�autuneista  ,  tulee 
 käy�ämä�ömät  paikat  jakaa  tasapuolises�  kilpailupäivän  saman  tasoluokan  (  sama  kilpailu-ID  ) 
 muille  kokoluokille. 

 ●  Jos  osallistujamäärä  ei  täyty  saman  tasoluokan  (sama  kilpailu-id)  muihinkaan  kokoluokkiin 
 jakamisen  myötä,  kilpailunjärjestäjä  voi  jakaa  vielä  käy�ämä�ä  jääneet  osallistumispaikat 
 saman kilpailu-id:n muiden tasoluokkien kesken samana päivänä. 

 ●  Osallistujamäärältä  rajoite�uun  kilpailuun  ilmoi�autuneille  on  ilmoite�ava  väli�ömäs� 
 ilmoi�autumisajan pääty�yä osallistumisoikeudesta tai varasijasta. 

 ●  Rajoitetusta kilpailusta poisjääneen koirakon �lalle voidaan varasijalta o�aa toinen koirakko. 

 Esimerkki 
 Kilpailupäivän  3-luokkien  A-rata  on  ano�u  rajoite�una,  rajoitus  20  koiraa  /  kokoluokka  ja  luokat 
 pikkumini 3, mini 3 ja medi 3. Tällöin A-radan 3-luokan enimmäiskoiramäärä on 3 * 20 koiraa. 

 Pikkumini  3  luokan  A-radalle  on  ilmoi�autunut  4  koirakkoa.  Tämä  tarkoi�aa  sitä,  e�ä  yli  jääneet  16 
 osallistumispaikkaa  jaetaan  mini  3  ja  medi  3  luokkien  kesken.  Jako  voi  perustua 
 ilmoi�autumisnopeuteen  tai  yli  jääneet  star�paikat  voidaan  jakaa  tasan  mini  3  ja  medi  3  luokkien 
 kesken. 

 1.7 Osallistumismaksun palau�aminen 
 Mikäli  kilpailunjärjestäjä  peruu�aa  kilpailun,  osallistumismaksu  on  palaute�ava  täysimääräisenä. 
 Kilpailunjärjestäjä  voi  vähentää  pankin  toteutuneet  kohtuulliset  käsi�elykulut  palaute�avasta 
 osallistumismaksusta  .  Mikäli  kilpailu  peruutetaan  kilpailunjärjestäjästä  riippuma�omien 
 poikkeuksellisten  olosuhteiden  tai  muiden  vastaavien  ääriolosuhteiden  johdosta,  kilpailunjärjestäjällä 
 ei ole velvollisuu�a palau�aa osallistumismaksuja. 

 Mikäli  kilpailijan  poisjääminen  johtuu  tuomarin  jääviydestä,  tuomarin  vaihtumisesta  (mikäli  koira  ei 
 voi  vastaano�aa  luokkanousuun  oikeu�avaa  tulosta  tai  ser�fikaa�a)  ,  koiran  kiimasta,  ohjaajan  tai 
 koiran  sairaudesta  tai  kuolemantapauksesta,  kilpailunjärjestäjä  voi  vähentää  pankin  toteutuneet 
 kohtuulliset  käsi�elykulut  palaute�avasta  osallistumismaksusta.  Koiran  kiiman  ajoi�umisesta 
 kilpailujen  ajalle  on  toimite�ava  kahden  (2)  estee�ömän  henkilön  allekirjoi�ama  todistus.  Koiran 
 sairastumisesta  tai  kuolemasta  johtuvasta  poissaolosta  on  toimite�ava  eläinlääkärintodistus. 
 Vastaavas� ohjaajan poissaolo sairastumisen johdosta on todiste�ava lääkärintodistuksella. 

 Osallistumismaksun  palau�amista  suositellaan  myös  siinä  tapauksessa  mikäli  ohjaaja/koira  ei  voi 
 osallistua  kilpailuun  muun  kuin  lääkärin/eläinlääkärin  suori�aman  hoitotoimenpiteen  tai  lääkityksen 
 vuoksi.  Kilpailunjärjestäjä  voi  vähentää  toteutuneet  kohtuulliset  käsi�elykulut  palaute�avasta 
 osallistumismaksusta  . 
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 Osallistumismaksun  palau�amista  arvostelevan  tuomarin  vaihdoksen  vuoksi  suositellaan  vain,  mikäli 
 koira  ei  voi  vastaano�aa  luokkanousuun  oikeu�avaa  tulosta  tai  ser�fikaa�a.  Osallistumismaksu 
 palautetaan täysimääräisenä mikäli poisjään� johtuu osallistujamäärän rajoituksesta. 

 Ohjaajan  on  ilmoite�ava  poisjäännistä  mahdollisimman  pian  he�  esteen  ilmaannu�ua  .  Palautuksen 
 saadakseen  hänen  on  toimite�ava  palautusanomus  viimeistään  yksi  (1)  viikko  kilpailujen  jälkeen 
 kilpailunjärjestäjän  vaa�mien  �etojen  mukaises�.  kilpailunjärjestäjälle  perusteet  osallistumismaksun 
 palautukselle  �etoineen,  todisteineen  ja  selvityksineen.  Tiedoista  tulee  käydä  ilmi  ohjaajan  ja  koiran 
 nimi,  ilmoite�u  kilpailu  ja  luokka,  palaute�ava  summa,  pankki,  �linumero  sekä  ilmoi�ajan  omat 
 yhteys�edot. 

 Ilmoi�autumismaksut  suositellaan  palau�amaan  kahden  (2)  viikon  kuluessa  siitä  kun 
 palautusanomus  pankkiyhteys�etoineen  on toimite�u  kilpailunjärjestäjälle. 

 Ohjaajan tekemiä matkoja kilpailupaikkakunnalle ei korvata. 

 2 KILPAILUVALMISTELUT 

 2.1 Tiedotus ja ilmoitukset 
 SAGIn �edo�aminen hyväksytyistä kilpailuista 
 SAGI  julkaisee  myöntämänsä  kilpailut  ko�sivuillaan  ja  toimi�aa  kilpailuista  listan  Kennelliiton 
 julkaistavaksi. 

 Kilpailunjärjestäjän �edo�aminen 
 Kilpailunjärjestäjä  voi  ennakko�edo�aa  kilpailusta  urheilutoimituksia,  radiota  ja  muita  tarpeelliseksi 
 katsomiaan  tahoja  �edotusvälineitä  .  Kilpailunjärjestäjän  yhteys�edot  tulee  olla  selkeäs�  esillä 
 �edo�eissa sekä kaikessa uu�soinnissa. 

 Kilpailujärjestäjän  organisaa�ossa  tehtävän  voi  hoitaa  �edotusvastaava.  Tiedotusvastaavan  on  hyvä 
 sopia  etukäteen  mahdolliset  haastateltavat  toimi�ajia  varten.  Tiedotusvastaava  toimi�aa  �ivistetys� 
 tärkeimmät  tulokset  �edotusvälineille  väli�ömäs�  kilpailun  jälkeen  sekä  huoleh�i  tulokset 
 tapahtuman  tai  järjestäjän  internetsivuille  sekä  sosiaaliseen  mediaan.  Tiedotusta  voi  toteu�aa  myös 
 kilpailutapahtuman aikana. 

 Kilpailunjärjestäjän  suositellaan  �edo�avan  kilpailuista  niissä  paikallisissa  medioissa  sekä  sosiaalisen 
 median  kanavissa,  joissa  näkee  asian  tarpeelliseksi.  Kilpailunjärjestäjän  yhteys�edot  tulee  olla 
 selkeäs� esillä �edo�eissa sekä uu�soinnissa. 

 Tarvi�avat viranomaisluvat 
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 Kilpailunjärjestäjän  tulee  selvi�ää  paikkakuntakohtaiset  yleisötapahtuman  järjestämistä  koskevat 
 vaa�mukset  ja  nouda�aa  niitä.  Kilpailunjärjestäjän  tulee  o�aa  etukäteen  selvä  tarvi�avista 
 viranomaisluvista ja hakea ne rii�ävän aikaisin. 

 Musiikin soi�aminen kilpailuissa 
 Mikäli  kilpailupaikalla  soitetaan  musiikkia,  siitä  tulee  tehdä  tarvi�aessa  ilmoitus  Teostolle  ja 
 Gramexille.  Suomen  Olympiakomitealla  on  sopimus  musiikin  esi�ämisestä  Gramexin  kanssa  ja  sen 
 �edot ovat saatavilla Olympiakomitean ko�sivuilla. 

 Jos  kilpailuissa,  harjoituksissa  tai  muissa  �laisuuksissa  esitetään  musiikkia,  on  tapahtuman  järjestäjä 
 velvollinen  maksamaan  korvausta  musiikin  tekijöille,  esi�äjille,  kustantajille  ja  tuo�ajille. 
 Olympiakomitea,  Teosto  ja  Gramex  ovat  sopineet  keskitetys�  musiikin  esi�ämiseen  lii�yvistä 
 tekijänoikeuskorvauksista.  Kun  musiikin  käy�ö  on  sopimuksen  mukaista,  ei  lajilii�ojen,  seurojen  tai 
 joukkueiden  tarvitse  hakea  erillisiä  lupia  tai  maksaa  erillisiä  korvauksia  Teostolle  tai  Gramexille. 
 Sopimus on nähtävillä Olympiakomitean sivuilla. 

 2.2 Esteet ja tarvikkeet 

 Esteet 
 Kilpailuissa  tulee  olla  käytössä  sääntöjenmukainen  estesarja  sekä  rii�äväs�  painoja  tunneleita  ja 
 keinua  varten.  Estesarjan  sisältö  on  esite�y  lajimuotokohtaises�  laji-  ja  kilpailuohjeessa  (B2..B5), 
 kohta 1.1. Estelue�elo tulee toimi�aa tuomarille hyvissä ajoin kilpailuratojen suunni�elun tueksi. 

 Tarvikelue�elo 
 Tämän  dokumen�n  lii�eessä  1  on  esite�y  kilpailujärjestäjän  tueksi  tarkoite�u  tarvikelue�elo. 
 Pakolliset tarvikkeet ovat merki�y  vahvennetulla  teks�llä. 

 Kilpailuissa  tarvi�avat  välineet  ja  tarvikkeet  tulee  varata  hyvissä  ajoin  ennen  kilpailua.  Teknisten 
 lai�eiden  toimintakunto  tulee  testata  aina  ennen  kilpailua.  Kaikesta  kilpailuun  tarvi�avasta 
 materiaalista  on  suositeltavaa  tehdä  nouto-  ja  toimipistekohtaiset  tarvikelue�elot  helpo�amaan 
 materiaalin jakoa ja toimipisteen valmistelua kilpailukuntoon. 

 2.3 Turvallisuus 

 Kilpailunjärjestäjällä  tulee  olla  saatavilla  hallin  tai  kilpailualueen  pelastussuunnitelma.  Kilpailupaikan 
 tarkka  katuosoite  ja  kunta�eto  (ja  mahdolliset  GPS-koordinaa�t)  on  hyvä  olla  kiinnite�ynä  näkyvään 
 paikkaan kilpailupaikalla. 

 ●  Kilpailunjärjestäjällä  tulee  olla  kilpailualueen  käy�ösuunnitelma.  Suunnitelmassa  tulee 
 huomioida  varsinaisten  kilpailutoimipisteiden  (kilpailukehä,  toimisto,  kan�ini,  sanitee��lat) 
 sijoi�elun  lisäksi  mahdolliset  katsomo-,  tel�a-,  lämmi�ely-,  ulkoilu-  ja  pysäköin�alueet  sekä 
 kulkurei�t ja -suunnat. 
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 ●  Alueet  tulee  huoltaa  asianmukaises�  ja  tarvi�aessa  rajata  selväs�.  Opasteiden  ja  viitoituksien 
 käy�öä suositellaan. 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  on  merki�ävä  kilpailupaikalla  tai  sen  väli�ömässä  läheisyydessä  olevat 
 vaaralliset paikat ja tarvi�aessa este�ävä kulku niihin. 

 ●  Kilpailunjärjestäjän  tulee  varmistaa,  e�ä  kilpailupaikan  poistumis�et  ovat  kunnossa  ja 
 kilpailupaikalle tuleva pelastus�e pysyy avoimena. 

 2.4 Vastuu ja vakuutukset 

 Kilpailunjärjestäjän  tulee  omassa  toiminnassaan  toimia  sääntöjen  ja  viranomaisohjeiden  mukaan 
 siten,  e�ei  vahinkoja  syntyisi.  Vahinko�lanteeseen  pitää  kuitenkin  varautua  ja  �lanteessa  tulee  toimia 
 viranomaisohjeiden ja suunni�elun mukaan niin, e�ei lisävahinkoja ja vaurioita syntyisi. 

 Kilpailunjärjestäjällä  on  oltava  ryhmätapaturmavakuutus  kilpailun  toimihenkilöille  sekä 
 vastuuvakuutus,  joka  ka�aa  kilpailun  järjestämisestä  johtuvat  yleisöä,  toimihenkilöä  tai  ulkopuolista 
 kohdanneet  henkilö-  ja  esinevahingot.  Mikäli  SAGI:lla  ei  ole  sopimusta  vakuutuksesta,  joka  ka�aa 
 jäljempänä  mainitut  vakuutuskohteet,  on  kilpailunjärjestäjän  velvollisuus  hankkia  itselleen  vakuutus 
 kilpailujen järjestämisestä mahdollises� aiheutuvien vahinkojen varalta. 

 SAGIn  vakuutuksen  voimassaolo  �edotetaan  jäsenseuroille  ja  se  on  esite�y  erikseen  SAGIn 
 ko�sivuilla.  Tiedo�eessa  on  myös  kerro�u  ne  kilpailun  järjestämisen  osa-alueet,  joita  vakuutus  ei 
 kata. 

 2.5  Kilpailun siirtäminen tai peruu�aminen 
 Kilpailun  siirtämisestä  tai  peruu�amisesta  on  ilmoite�ava  SAGIlle,  kilpailun  tuomareille  ja  kilpailuun 
 ilmoi�autuneille  ohjaajille.  Osallistumismaksun  palautuksesta  kilpailun  peruu�amisen  vuoksi 
 ohjeistetaan tarkemmin tämän ohjeen kappaleessa 1.7. 

 3. KILPAILUN LÄHESTYESSÄ 

 3.1 Tehtävät ennen kilpailua 
 Kilpailussa  yksi  toimihenkilö  voi  hoitaa  useampaa  tehtävää.  Seuraavat  kuvaukset  ovat  esimerkkejä 
 tehtävien sisällöistä. 

 Kilpailunjärjestäjän kilpailutoimikunta /  Vastaava  koetoimitsija 

 ●  toimii kilpailunjärjestäjän kilpailuista vastaavana toimikuntana/henkilönä, 
 ●  anoo tarvi�avat viranomais- ja muut luvat sekä valvoo lupaehtojen nouda�amista, 
 ●  johtaa ja valvoo kilpailuorganisaa�ota, 
 ●  jakaa tehtävät, 
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 ●  kutsuu  agilitytuomarin  sekä  hoitaa  muun  yhteydenpidon  kilpailunjärjestäjän  ja 
 agilitytuomarin välillä, 

 ●  hoitaa agilitytuomarin matka- ja majoitusjärjestelyt, 
 ●  suunni�elee kilpailupaikan toimipisteet ja ken�en sijoi�elun, 
 ●  valmistelee kilpailun aikataulun ja  osallistumisvahvistuksen  (  kilpailukirje  )  , 
 ●  varaa tarvi�aessa doping-näy�eeno�oon tarvi�avan �lan, 
 ●  huomioi turvallisuusnäkökohdat  kilpailun tai  kilpailutapahtuman  järjestelyissä 
 ●  jakaa kilpailutapahtuman vastaavalle koetoimitsijalle tarvi�avan �edon 

 Logis�ikkavastaava 

 ●  suunni�elee  ja  organisoi  esteiden,  tel�ojen,  toimistokalusteiden,  palkintojen  yms. 
 materiaalin kokoamisen ja kulje�amisen kilpailupaikalle ja sieltä pois sekä 

 ●  huoleh�i kuljetuskaluston ja rii�ävien henkilöresurssien varaamisesta. 

 Ennakkovalmisteluista vastaava 

 ●  tarkistaa, e�ä ilmoi�autuneilla ohjaajilla on voimassaoleva kilpailulisenssi, 
 ●  laa�i  ilmoi�autumis�etojen  perusteella  luokkakohtaiset  lähtölistat  arpomalla 

 lähtöjärjestyksen, 
 ●  laa�i  kilpailutapahtuman  aikataulut  osallistujamäärän  ja  agilitytuomarilta  saatujen  ohjeiden 

 perusteella 
 ●  laa�i osallistumisvahvistuksen (kilpailukirje) ja vastaa sen �edo�amisesta sekä 
 ●  valmistelee  lähtölue�elon,  arvostelulipukkeet  tai  -lomakkeet  ja  ilmoi�autumispisteen  listan 

 sekä vastaa niiden tulostamisesta. 

 Kilpailualuevastaava 

 ●  laa�i  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman  kilpailualueen  käy�ösuunnitelman  tämän  ohjeen 
 kohdan 2.3 mukaises�  . 

 ●  vie  opasteet  kilpailupaikalle  johtavien  teiden  varsille  sekä  kiinni�ää  kilpailupaikan  opasteet 
 (esim. vesipiste, opasteet koirien ulkoilutusalueille), 

 ●  vastaa liikenteenohjauksesta  ohjaa liikenne�ä  pysäköin�alueella, 
 ●  seuraa  koirakoiden  toimintaa  mahdollisella  lämmi�elyalueella  ja  huoleh�i  lämmi�elyalueen 

 varustuksesta sekä 
 ●  huoleh�i yleisestä järjestyksestä kilpailupaikalla. 

 3.2 Lähtöjärjestys 
 Lähtöjärjestys  tulee  arpoa,  mikäli  lähtöjärjestys  ei  kilpailun  luonteen  takia  perustu 
 ranking-sijoitukseen  tai  muuhun  tulospohjaiseen  �etoon.  Ilmoi�autumisjärjestystä  ei  saa  pitää 
 automaa�ses�  lähtöjärjestyksenä.  Mikäli  arvotun  lähtöjärjestyksen  mukaan  saman  ohjaajan  star�en 
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 välissä  on  alle  viisi  (5)  koirakkoa,  kilpailusuoritusten  väliin  voidaan  lisätä  koirakkoja.  Mahdolliset 
 luokkanousijat  lähtevät  luokan  alussa  numerojärjestyksessä  ennen  ennalta  arvo�uja  läh�jöitä,  vaikka 
 luokkanousijan kilpailunumero olisi suurempi kuin luokan muiden kilpailijoiden numerot. 

 3.3 Kilpailunumerot 
 Mikäli  kilpailujärjestäjä  jakaa  kilpailunumerot,  tulee  ohjaajan  käy�ää  numeroa  suoritusvuoron  aikana. 
 Sen  tulee  olla  rii�ävän  kokoinen,  ja  se  tulee  olla  pue�una  tai  kiinnite�ynä  niin,  e�ä  se  on  mahdollista 
 lukea  kohtuulliselta  etäisyydeltä.  Kilpailunumerot  jaetaan  kilpailijoille  kilpailupaikalla 
 ilmoi�autumisen yhteydessä. 

 3.4 Aikataulun arvioiminen 
 Kilpailuluokkien  alkamisaika  arvioidaan  osallistujamäärän  ja  radan  valmisteluun  kuluvan  ajan 
 perusteella.  Ohjeellisia  arvoja:  ratasuoritus  70–100  s/koirakko,  rataantutustuminen  7–10 
 min/kilpailuluokka,  radan  rakentaminen  15–30  min/tasoluokka,  esteiden  korkeuden  säätö  3–5 
 min/kokoluokka ja palkintojenjako 5–10 min/tasoluokka. 

 3.5 Lähtölue�elo 
 Kilpailunjärjestäjä  laa�i  lähtölue�elon.  ,  josta  ilmenevät  �edot  kilpailusta  (esim.  koirakoiden  �edot, 
 tuomarin  nimi  yms.  tarpeelliseksi  katso�avat  asiat).  Lähtölue�elo  tulee  olla  ohjaajien  lue�avissa 
 ennen  kilpailua.  Lähtölue�elon  tulee  olla  esillä  kilpailupaikalla  ja  kilpailunjärjestäjän  tulee  tehdä 
 siihen  merkinnät  poissa  olevista  ja  luokkaansa  vaihtaneista  koirakoista.  Korjausmerkinnät  on 
 suositeltavaa  tehdä  ennen  ohjaajien  rataantutustumista.  Juoksunartut  suositellaan  merki�äväksi 
 lähtölistaan. 

 3.6 Arvostelulipukkeet ja/tai -lomake 
 Tuomarinsihteerin  käy�ämät  arvostelulipukkeet  tai  -lomake  tulostetaan  tai  täytetään  tunniste�etojen 
 osalta  valmiiksi  ennen  kilpailua.  Arvostelulipukkeessa  tai  -lomakkeessa  tulee  olla  suorituksen 
 yksilöivät  �edot  vähintään  kilpailunjärjestäjän  nimi,  kilpailun  päivämäärä  ja  paikkakunta,  kilpailun 
 yksilöin��eto,  esim.  kilpailu  A,  B  tai  C),  ohjaajan  ja  koiran  nimi  sekä  koirakon  kilpailunumero  . 
 Kilpailunjärjestäjän on hyvä varata myös tyhjiä arvostelulipukkeita kilpailupäivää varten. 

 Paperisten arvostelulipukkeiden tai -lomakkeiden sijaan voidaan käy�ää sähköistä järjestelmää. 

 3.7 Osallistumisvahvistus  (kilpailukirje) 
 Kilpailunjärjestäjä  vahvistaa  koirakon  osallistumisen  ohjaajalle  erikseen  sähköpos�tse  . 
 Joukkuekilpailussa  osallistumisen  vahvistus  lähetetään  kilpailukirje  toimitetaan  sähköpos�lla 
 nimetylle  joukkueenjohtajalle.  Kilpailukirje  toimitetaan  sähköpos�lla  .  Kilpailu�edot  Kilpailukirje 
 voidaan julkaista myös kilpailunjärjestäjän internetsivuilla. 
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 Kilpailunjärjestäjä on velvoite�u toimi�amaan kilpailukirje vain yhteen sähköpos�osoi�eeseen. 

 Kilpailukirjeestä  Kilpailu�edoista  tai sen lii�eistä  tulee käydä ilmi: 
 ●  kilpailunjärjestäjää koskevat �edot, 
 ●  kilpailun päivämäärä, 
 ●  kilpailupaikan nimi ja kunta�edot, 
 ●  ajo-ohjeet kilpailupaikalle ja mahdolliset pysäköin�ohjeet, 
 ●  arvioitu aikataulu  sekä �eto palkintojenjaon käytännöistä  ja ajankohdasta 
 ●  osallistujamäärät ja agilitytuomarit luoki�ain, 
 ●  vastaavan koetoimitsijan puhelinnumero (yhteydenoton rajoitukset) ja sähköpos�, 
 ●  �eto kenelle ja miten ilmoitetaan luokkanousuista ja osallistumisen peruutuksesta, 
 ●  kilpailupaikan ja kilpailualustan �edot, 
 ●  �eto, mihin aikaan koirakon odotetaan olevan kilpailupaikalla sekä 
 ●  muistutus  rokotusmääräysten  nouda�amisesta,  kilpailulisenssi-,  rekisteröin�-  ja 

 tunnistusmerkintävaa�muksesta sekä koirien ja ohjaajien an�doping-määräyksistä 
 ●  kilpailunjärjestäjän  tulee  ohjeistaa  kilpailijoita  koirien  kiinnipidosta  ja  toiminnasta 

 mahdollisella lämmi�elyalueella 

 Kar�a-  ja  paikka�etojen  sekä  muiden  vastaavien  aineistojen  käytössä  on  ote�ava  huomioon 
 tekijänoikeuslaki sekä  tekijänoikeudet. 

 3.8 Erityislupien mukaiset erityisjärjestelyt 
 Kilpailunjärjestäjä  on  velvollinen  järjestämään  erityisluvan  mukaiset  erityisjärjestelyt.  Para-agilityn 
 lisäaika  rataantutustumisessa  on  tarkoite�u  vain  erityisluvan  hal�joille,  eikä  rataantutustumisen 
 aikana tule olla tarpeetonta häiriötä. 

 3.9 Kilpailun rapor�t 

 Kilpailuissa voidaan täy�ää seuraavia rapor�eja: 
 ●  yksi�äismi�austen pöytäkirja 
 ●  mi�ausrapor� kilpailusta anne�avista väliaikaisista mi�austodistuksista 
 ●  tuomarirapor� 
 ●  ilmoitus  vihaises�  käy�äytyvästä  koirasta  (maksuton  paperilomake,  �la�avissa  Showlinkistä, 

 �laukset@showlink.fi). 

 Rapor�t  ovat  saatavilla  SAGIn  ko�sivuilta  lukuuno�ama�a  “Ilmoitus  vihaises�  käy�äytyvästä 

 koirasta”. 
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 4 TEHTÄVÄT KILPAILUPÄIVÄN AIKANA 

 4.1 Kilpailukelpoisuuden tarkistaminen ja osallistumisoikeus 
 Kilpailunjärjestäjän  velvollisuutena  on  tarkastaa  ohjaajan  ja  koiran  kilpailukelpoisuus. 
 Kilpailukelpoisuuden  tarkistamisesta  ohjeistetaan  tarkemmin  ohjeessa  “D.3  Kilpailukelpoisuuden 
 tarkastamisohje”.  Vastaavan  koetoimitsijan  on  evä�ävä  koirakon  osallistuminen  kilpailuun  tai 
 kilpailutapahtumaan, mikäli koirakko ei ole kilpailukelpoinen. 

 Ohjaajan  jäsenseuran  on  ilmoite�ava  SAGIlle,  mikäli  ohjaajan  lisenssin  voimassaolon  ehtona  oleva 
 yhdistyksen jäsenyys on pää�ynyt. 

 Kiimassa  olevan  nartun  kilpailemisesta  on  ohjeiste�u  “D.3  Kilpailukelpoisuuden  tarkastamisohje” 
 kohdassa 3.6.2. 

 4.2 Ohjaajan vaihtaminen 
 Mikäli  yksilökilpailussa  ohjaaja  vaihtuu  ilmoi�autumisajan  pää�ymisen  jälkeen,  uuden  ohjaajan 
 kilpailukelpoisuus  on  tarkiste�ava  kilpailupaikalla  ilmoi�autumisen  yhteydessä.  Muutoksesta  on 
 �edote�ava  vastaavaa  koetoimitsijaa,  pöytäkirjanpitäjää  ja  kuulu�ajaa.  Ohjaajaa  ei  voi  vaihtaa 
 rataantutustumisen  jälkeen  ilman  painavia  syitä.  Mikäli  ohjaaja  vaihdetaan  ilmoi�ama�a  siitä 
 kilpailunjärjestäjälle, koirakon tulos mitätöidään. 

 4.3 Nollakoira 
 Nollakoiran  käytöstä  on  sovi�ava  agilitytuomarin  ja  vastaavan  koetoimitsijan  kesken.  Nollakoiran  on 
 täyte�ävä  kilpailukelpoisuuden  ehdot.  Ohjaaja  ei  voi  toimia  kilpailemallaan  radalla  nollakoiran 
 ohjaajana ennen omaa suoritustaan. 

 4.4. Juoksunartut 
 Kilpailuun  osallistuvan  kiimassa  olevan  nartun  tulee  käy�ää  juoksusuojaa  kilpailupaikalla  ja  sen 
 talutushihnaan  tulee  sitoa  punainen  nauha  merkiksi  juoksuajasta.  Lähtöalueella  tulee  on 
 suositeltavaa  tarjota  kilpailunjärjestäjän  puolesta  olla  pitävä  ja  rii�ävän  suuri  (1  x  2  m)  lähtö  alusta 
 juoksunar�ujen käy�öön.  Järjestäjän tulee varata  erillinen as�a juoksusuojia varten. 

 Juoksusuojat  pitää  poistaa  ennen  suoritusta.  Juoksusuojat  poistetaan  jo  karsinassa  tai  lähtöalueen 
 väli�ömässä  läheisyydessä  ennen  radalle  menoa.  Juoksusuojat  jätetään  erilliseen  as�aan,  jonka 
 kilpailunjärjestäjä  siirtää  maalialueelle.  Juoksunartuille  vara�u  lähtöma�o  asetetaan  ohjaajan 
 ohjeistuksen mukaises�. 
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 Kilpailunjärjestäjä  tai  tuomari  voivat  antaa  tarkempia  ohjeita  käytännön  järjestelyistä  kiimaisille 
 nartuille  varatuista  alueista  tai  muista  järjestelyistä.  Juoksusta  johtuvat  järjestelyt  eivät  kuitenkaan 
 saa olla sellaisia, e�ä ne kohtuu�omas� hai�aisivat kilpailuun osallistumista. 

 4.5 Tulospalvelu ja tulosten vahvistaminen 
 Kilpailunjärjestäjän  tulee  lai�aa  kilpailun  tulokset  nähtäville  tulostaululle  tai  tulosnäytölle.  Esillä 
 olevat tulokset ovat epävirallisia, kunnes agilitytuomari on ne vahvistanut. 

 Tuloslista  on  virallinen,  kun  agilitytuomari  on  tarkastanut  ja  vahvistanut  kilpailupöytäkirjan. 
 Lopullisten  tulosten  tulee  olla  tulostaululla  ennen  palkintojenjaon  aloi�amista,  jo�a  osallistujilla  on 
 mahdollisuus  vaa�a  virheen  korjaamista  ennen  palkintojenjakoa.  Kilpailua  ei  voida  katsoa 
 pää�yneeksi, ennen kuin tulokset on laite�u nähtäville. 

 4.6 Kilpailukirjojen palau�aminen 
 Merkitsevän  tuloksen  Nollatuloksen  s  aavu�aneiden  koirakoiden  kilpailukirjat  palautetaan,  kun 
 tulokset  on  merki�y  kilpailukirjoihin  ja  tulokset  on  vahviste�u  agilitytuomari  on  vahvistanut  kilpailun 
 tulokset ja  . 
 Kilpailunjärjestäjä  voi  palau�aa  kilpailukirjat  he�  koirakon  suorituksen  jälkeen,  jos  koirakko  ei  ole 
 saavu�anut  merkitsevää  tulosta.  nollatulosta  (0,00),  mikäli  agilitytuomari  ei  ole  tätä  erikseen 
 kieltänyt. 

 Sähköisten  kilpailukirjojen  käy�öönoton  yhteydessä  annetaan  erillinen  ohje  toimintatavoista  niiden 
 osalta. 

 4.7 Palkintojenjako 
 Kilpailujen  palkintojen  hankintaan  ja  palkintojen  käytännön  järjestelyihin  on  hyvä  nimetä  erillinen 
 vastuuhenkilö.  Palkintojen  hankinnan  lisäksi  hänen  vastuullaan  on  ylläpitää  palkintolistaa,  josta 
 selviää  mitä  palkintoja  kullekin  palki�avalle  jaetaan  sekä  organisoida  palkintojenjaon  käytännön 
 järjestelyt.  Erikseen  voidaan  sopia  tapahtumalle  sponsorivastaava,  mikäli  seuran  normaalit 
 yhteistyösopimukset  eivät  sisällä  kilpailun  palkintoja.  Yhteistyökumppaneiden  näkyvyydestä 
 palkintojenjaossa on syytä huoleh�a hyvin. 

 Kilpailussa  palkitaan  vähintään  kolme  (3)  parhaiten  sijoi�unu�a.  Kilpailunjärjestäjän  tulee  �edo�aa 
 palkintojenjaosta  hyvissä  ajoin.  Palkintojenjaon  aikana  muiden  kilpailuluokkien  tulisi 
 mahdollisuuksien  mukaan  olla  keskeyte�ynä.  Palkintojenjaossa  kerrotaan  palki�avien  koirakoiden 
 nimet ja saavutetut tulokset. 

 Palkinnot  jakaa  agilitytuomari,  vastaava  koetoimitsija  tai  muu  kilpailunjärjestäjän  edustaja  yhdessä  tai 
 erikseen.  Kilpailunjärjestäjällä  ei  ole  velvollisuu�a  toimi�aa  palkintoja  koirakolle,  joka  ei  osallistu 
 palkintojenjakoon. Valokuvaajille tulee varata mahdollisuus tallentaa palkintojenjako�laisuus. 
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 Kaikilta  palkintojenjaossa  osallisina  olevilta  edellytetään  kunnioi�avaa  ja  urheilullista  käytöstä  kaikkia 
 osapuolia kohtaan. 

 4.8 Yleinen viihtyvyys 
 Kilpailunjärjestäjän  tulee  kiinni�  ää  huomiota  yleisön  viihtyvyyteen.  Yleisölle  olisi  hyvä  antaa  �etoa 
 lajista ja säännöistä, ohjaajista, koirista sekä kilpailun  kulusta ja  tuloksista. 

 Kilpailuissa  on  hyvä  olla  kan�ini  kilpailijoita,  toimihenkilöitä  ja  yleisöä  palvelemaan.  Kan�inin 
 toiminnasta  tulee  vastata  henkilö,  joka  on  suori�anut  hygieniakoulutuksen  (voimassa  oleva 
 hygieniapassi). 

 Kilpailupaikalla  noudatetaan  tupakkalakia.  Tupakkalain  perusteella  tupakoin�  on  kielle�y  sisä�loissa 
 järjeste�ävissä  kilpailuissa  tai  kilpailutapahtumissa  sekä  ulkoalueilla  järjeste�ävien  kilpailujen  tai 
 kilpailutapahtumien  katoksissa  ja  katsomoissa  sekä  muissa  �laisuuden  seuraamiseen  väli�ömäs� 
 tarkoitetuissa  �loissa,  joissa  osallistujat  oleskelevat  paikoillaan.  Kilpailunjärjestäjä  voi  varata 
 kilpailualueelta erikseen merkityn tupakoin�alueen. 

 4.9 Jätehuolto 
 Kilpailunjärjestäjä  on  vastuussa  kilpailualueen  jätehuollon  järjestämisestä.  Kakkapusseja  ja 
 ylimääräisiä  roska-as�oita  on  suositeltavaa  varata  sekä  kilpailualueelle  e�ä  sen  väli�ömään 
 läheisyyteen.  Mikäli  kilpailupaikalla  lajiten  jätehuollossa  käytetään  jä�eiden  laji�elua,  tulee  siitä  olla 
 hyvät ohjeet. 

 4.10 Toimihenkilöiden tehtäviä kilpailupäivänä 
 Kilpailussa  yksi  toimihenkilö  voi  hoitaa  useampaa  tehtävää.  Seuraavat  kuvaukset  ovat  esimerkkejä 
 tehtävien sisällöistä. 

 Vastaava koetoimitsija 

 ●  johtaa ja valvoo kilpailuorganisaa�ota eikä sido itseään muihin tehtäviin kilpailupaikalla, 
 ●  jakaa tehtävät ja vastaa niihin perehdy�ämisestä, 
 ●  valvoo kilpailupaikan toimipisteiden ja ken�en sijoi�elun toteutuksen, 
 ●  varaa  organisoi tarvi�aessa doping-näy�eeno�oon  lii�yvät käytännön asiat  tarvi�avan �lan, 
 ●  huomioi turvallisuusnäkökohdat  kilpailun tai  kilpailutapahtuman  järjestelyissä, 
 ●  tekee ohjaajan ja koiran kilpailukelpoisuuteen lii�yvät päätökset, 
 ●  vahvistaa kilpailukirjoihin kilpailua koskevat merkinnät sekä allekirjoi�aa kilpailukirjat, 
 ●  ohjeistaa  tarvi�avia  henkilöitä  matkalaskujen  toimi�amisesta  rahastonhoitajalle  ja  vastaa 

 niiden  matkalaskujen  tarkastamisesta, 
 ●  vastaa,  e�ä  kilpailua  koskevat  rapor�t  on  asianmukaises�  laadi�u  siltä  osin  kuin  ne  eivät  ole 

 tuomarin vastuulla, 
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 ●  antaa  järjestäjän  vas�neen  tapahtumassa  tehtyihin  ilmoituksiin  sekä  avustaa 
 tapahtumailmoituksien täy�ämisessä  . 

 Kilpailupaikalla ilmoi�autumisen vastaano�aja 

 ●  vastaano�aa  kilpailukirjat  kilpailupaikalla  ja  merkitsee  koirakon  paikalle  saapuneeksi, 
 merkitsee  kilpailukirjoihin  esimerkiksi  tarralapulla  kilpailunumeron  ja 
 luokanvaihtomahdollisuuden  sekä  toimi�aa  kilpailuluoki�ain  numerojärjestykseen  järjestetyt 
 kilpailukirjat  kaikkien  koirakoiden  saavu�ua  tai  kilpailukirjeessä  ilmoitetun  määräajan 
 pääty�yä pöytäkirjanpitäjän sihteerille, 

 ●  kilpailunjärjestäjä vastaa ja �edo�aa ilmoi�autumisen käytännöistä kilpailupaikalla 
 ●  tarkistaa  ohjeen  “D.3  Kilpailukelpoisuuden  tarkastamisohje”  kohdan  3.1  mukaises�  ohjaajan 

 kilpailukelpoisuuden  (lisenssi,  mahdolliset  todistukset  tai  kui�t  tai  tarvi�aessa  ikä)  sekä  koiran 
 kilpailukelpoisuuden  (rokotukset,  tunnistusmerkintä,  tarvi�aessa  rekisteritodistus  tai 
 eläinlääkärintodistus)  , 

 ●  jakaa  tarvi�aessa kilpailunumerot ja muita tarvikkeita ohjaajille, 
 ●  pyytää  ohjaajaa  esitäy�ämään  ensimmäistä  kertaa  kilpailuun  osallistuvan  koiran  kilpailukirjan 

 ja  luovu�amaan  rekisteritodistuksen  mi�austa  varten  sekä  �edo�aa  vastaavaa  koetoimitsijaa 
 tai mi�aussihteeriä ja agilitytuomaria mita�avien koirien määrästä, 

 ●  �edo�aa  vastaavaa  koetoimitsijaa,  pöytäkirjanpitäjää  ja  kuulu�ajaa  poissa  olevista 
 koirakoista,  luokkanousijoista  ja  muista  koirakkoa  koskevista  muutoksista  sekä  tarvi�aessa 
 kertoo ohjaajille kilpailunjärjestäjän antamista erityisohjeista tai aikataulumuutoksista sekä 

 ●  myy kilpailukirjoja yms. kilpailuun lii�yvää materiaalia. 

 Mi�aussihteeri 

 ●  tutustuu ja toimii D.10 “Mi�aukseen lii�yvät ohje” mukaises� 
 ●  valmistelee mi�auspaikan ja varaa paikalle tarvi�avat tavarat. 
 ●  rauhalliseen  paikkaan  ja  varaa  sinne  mi�aukseen  soveltuvan  tasaisen  pöydän,  säkämitan, 

 mikrosirunlukijan, mi�auksessa tarvi�avat raportoin�välineet ja muis�inpanovälineet, 
 ●  varmistaa  ennakolta,  e�ä  koira  täy�ää  kilpailukelpoisuusehdot  ja  e�ä  koiran  esitäyte�y 

 kilpailukirja,  rekisteritodistus  ja  rokotustodistus  ovat  koiran  ja  ohjaajan  lisäksi  paikalla 
 valmiina 

 ●  avustaa  tunnistusmerkinnän  varmistamisessa  ja  mi�auksessa  agilitytuomarin  haluamalla 
 tavalla 

 ●  avustaa tuomaria mi�ausrapor�n täy�ämisessä 

 Tuomarinsihteeri 

 ●  tarkastaa, e�ä arvostelulomake tai -lipukkeet vastaavat käytävää kilpailua, 
 ●  tarkistaa,  e�ä  arvostelulipukkeet  ovat  lähtöjärjestyksessä,  siirtää  luokkanousijoiden 

 arvostelulipukkeet  oikeisiin  nippuihin,  poistaa  poissaolijoiden  arvostelulipukkeet  ja  korjaa 
 vaihtuneiden ohjaajien �edot, 

 ●  merkitsee arvostelulomakkeeseen tai -lipukkeisiin agilitytuomarin ilmoi�aman ihanneajan, 
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 ●  varmistaa,  e�ä  kirjaa  tulokset  oikealle  koirakolle  ,  lähtevän  koirakon  kilpailunumero  on  sama 
 kuin arvostelulipukkeessa, 

 ●  merkitsee  agilitytuomarin  käsimerkeistä  koirakon  virheet  sekä  ajano�ajan  ilmoi�aman 
 suoritusajan  arvostelulipukkeeseen sekä 

 ●  tulos  tulee  olla  kirja�u  siten,  e�ä  siitä  on  erote�avissa  kielto-  ja  ratavirheet  tai 
 estesuorituksista saadut pisteet. 

 ●  tarkistaa tarvi�aessa agilitytuomarilta epäselvyydet kirjauksissa 
 ●  väli�ää  tulokset  arvostelulipukkeen  pöytäkirjanpitäjälle. 
 ●  Kilpailussa voidaan käy�ää koko luokalle yhteistä arvostelulomake�a. 

 Ajano�ajat 

 ●  pääajano�aja  tarkistaa  ennen  kilpailuluokan  alkua  kellojen  toimintakunnon  sekä  sopii 
 tuomarinsihteerin ja vara-ajano�ajan kanssa varmistusmene�elystä, 

 ●  aika  mitataan  pääajano�aja  mi�aa  koirakon  suoritusajan  sadasosasekunnin  tarkkuudella,  ja 
 ilmoitetaan tuomarinsihteerille 

 ●  agilitytuomarille ilmoitetaan mikäli enimmäisaika täy�yy, 
 ●  vara-ajano�aja varmistaa kilpailusuorituksen ajanoton ja 
 ●  ajano�ajat valvovat rataantutustumisen kestoa, 
 ●  sähköistä  ajano�oa  käyte�äessä  vara-ajano�aja  varmistaa  kilpailusuorituksen  ajanoton  ja 

 kirjaa  o�amansa  ajat  ylös  ns.  käsiajasta  huoleh�van  toimihenkilön  on  hyvä  kirjata  o�amansa 
 ajat  lähtölistan kopioon, jo�a ongelma�lanteissa  on aina �edossa käsiaika, 

 ●  sähköistä  ajano�oa  käyte�äessä  tuomari  voi  sopia  käsiajanotosta  huoleh�van  toimihenkilön 
 kanssa,  miten  hän  ilmaisee  käsiajan  käynnistymisen  esimerkiksi  koiran  ohi�aessa 
 ensimmäisen esteen suori�ama�a sitä. 

 ●  Mikäli  sähköistä  ajano�oa  ei  ole  käyte�ävissä  sovitaan  ennen  kilpailun  alkua  pääajano�aja, 
 joka  ilmoi�aa  suoritusajan  tuomarinsihteerille.  Lisäksi  vara-ajano�aja  kirjaa  saamansa  ajat 
 ylös. 

 ●  Käsin  aikaa  ote�aessa  ajano�ajan  tulee  sijoi�ua  niin,  e�ä  hän  näkee  lähtö-  ja  maalilinjan 
 koh�suoras�. 

 Ratamestari 

 ●  vastaa, e�ä käyte�ävä kilpailukehä on ennakkoon ilmoitetun mukainen, 
 ●  v  astaa  siitä,  e�ä  kilpailukehä  täy�ää  kilpailumitat,  kilpailukehää  rajoi�avat  kehämerkinnät  tai 

 aidat ovat turvallisia, kilpailukehän pohja on rii�ävän tasainen ja kau�aaltaan pitävä sekä 
 ●  huoleh�i,  e�ä  lähtö-,  maali-  ja  palkkausalueet  ovat  mahdollisuuksien  mukaan  �lavia  ja 

 rauhoite�uja muilta koirakoilta, 
 ●  huoleh�i, e�ä agilitytuomarin käyte�äväksi tarjotaan vain sääntöjen mukaisia esteitä, 
 ●  rakennu�aa  agilitytuomarin  antaman  piirustuksen  ja  ohjeiden  mukaisen  kilpailuradan  siten, 

 e�ä  esteiden  paikat  on  merki�y,  esteet  on  tue�u  niin,  e�eivät  ne  pääse  liikkumaan, 
 numeroin� on ratapiirrosten mukainen, 
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 ●  opastaa  ratahenkilöstön  tehtäviinsä  ja  sijoi�aa  ratahenkilöt  niin,  e�ä  he  voivat  vaiva�omas� 
 korjata  radan  kilpailukuntoon  jokaisen  koirakon  jälkeen  ja  tarvi�aessa  myös  koirakon  ollessa 
 radalla, 

 ●  huoleh�i, e�ä kilpailurata on ajoissa valmis ja kaikille koirakoille samanlainen, 
 ●  mi�aa  tai  mi�au�aa  valmiin  radan  agilitytuomarin  niin  halutessa  ja  ilmoi�aa  pituuden 

 agilitytuomarille ja pöytäkirjanpitäjälle sekä 
 ●  valvoo  kilpailun  aikana  ratahenkilöiden  toimintaa  ja  varmistaa,  e�ä  esteet  ja  rata 

 kunnostetaan rii�ävän usein. 

 Ratahenkilöstö 

 ●  rakentaa kilpailuradan ja muu�aa estekorkeudet kokoluokkien vaihtuessa sekä 
 ●  pitää radan kilpailukunnossa agilitytuomarin ja ratamestarin ohjeiden mukaises�. 

 Pöytäkirjanpitäjä ja sen sihteeri 

 ●  korjaa  ennen  kilpailuluokan  alkua  tulosohjelmaan  �etojärjestelmään/pöytäkirjaan 
 vaihtuneiden ohjaajien �edot sekä poissaolevat ja luokkaa vaihtaneet koirakot, 

 ●  päivi�ää lähtölue�elon korjaukset ilmoitustaululle, kuulu�ajalle ja kokoonkutsujalle, 
 ●  kirjaa  koirakoiden  tulokset  tulosjärjestelmään  kirjaa  arvostelulipukkeen  tai  -lomakkeen  �edot 

 �etojärjestelmään  ,  tarvi�aessa  laskee  kilpailun  aikana  rata-  ja  aikavirheiden  perusteella 
 kokonaistulokse  n 

 ●  kirjaa  merkitsevät  tulokset  kilpailukirjaan,  antaa  tulos�edot  pöytäkirjanpitäjän  sihteerille 
 kilpailukirjaan merkitsemistä varten sekä 

 ●  laa�i  kilpailuluokan  pääty�yä  tuloslue�elon,  merkitsee  tuloslue�eloon  luvat,  ser�fikaa�t  ja 
 merii�t  sekä  huoleh�i,  e�ä  agilitytuomari  vahvistaa  pöytäkirjan  ohjeen  D.4  määri�ämällä 
 tavalla  tarvi�avat asiakirjat (mm. pöytäkirjat ja  kilpailurapor�n)  . 

 ●  toimi�aa kilpailun lopulliset tulokset tulostaululle ja kuulu�ajalle 

 Pöytäkirjanpitäjän sihteeri 

 ●  varmistaa  ennen  kilpailuluokan  alkua  kilpailukirjojen  saapumisen  vastaano�opisteestä 
 kilpailutoimistoon  ja  päivi�ää  lähtölue�elon  korjaukset  ilmoitustaululle,  kuulu�ajalle  ja 
 kokoonkutsujalle, 

 ●  täy�ää  kilpailuluokan  aikana  kilpailukirjoihin  pöytäkirjanpitäjältä  saamansa  �edot 
 täy�ämisohjeen  mukaises�  ja  antaa  �lanne�etoa  kilpailun  kulusta  ja  lopullisista  tuloksista 
 kuulu�ajalle sekä 

 ●  toimi�aa kilpailun lopulliset tulokset tulostaululle. 

 Kuulu�aja 

 ●  esi�elee  agilitytuomarin  ja  vastaavan  koetoimitsijan  ,  kertoo  kilpailun  ta  i  kilpailutapahtuman 
 aikataulusta  ja  kilpailunkulusta  sekä  erityises�  rataantutustumisten  ajankohdasta  ja 
 kilpailuluokkien alkamisesta, 
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 ●  kertoo kilpailun lähtöjärjestyksessä tapahtuneista muutoksista, 
 ●  esi�elee  kilpailuluokan  aikana  seuraavana  lähtevän  ja  valmistautuvat  koirakot 

 kilpailunumeroineen ja rotuineen 
 ●  kuulu�aja  voi  myös  kertoa  lajista,  ohjaajista,  seuroista,  koirista  ja  niiden  roduista  tai 

 tuloksista, 
 ●  suositellaan,  e�ä  kuulu�aja  ilmoi�aa  kilpailuluokan  aikana  koirakoiden  tuloksen  eli 

 virhepisteiden  määrän  ja  suoritusajan  sekä  pitää  yleisön  mahdollisimman  hyvin  kilpailunkulun 
 tasalla, 

 ●  �edo�aa  kilpailuluokan  pääty�yä  palkintojenjaosta,  sen  ajankohdasta  ja  käytännöistä  sekä 
 esi�elee palkitut sekä 

 ●  �edo�aa  kilpailun  turvallisuuteen  lii�yvistä  ja  muista  kilpailunjärjestäjän  tärkeäksi  katsomista 
 asioista. 

 Kokoonkutsuja 

 ●  huoleh�i,  e�ä  rii�ävä  määrä  koirakoita  on  oikeassa  järjestyksessä  odo�amassa 
 lähtövuoroaan ja 

 ●  huoleh�i  siitä,  e�ä  vuorossa  oleva  koirakko  pääsee  häiriö�ä  suori�amaan  oman 
 ratasuorituksensa. 

 Lähe� 

 ●  toimii lähe�nä kilpailukentän ja toimiston välillä 
 ●  mikäli kilpailussa käytetään koirakkokohtaisia arvostelulipukkeita, sekä 
 ●  kirjaa  tarvi�aessa  virheet  ja  suoritusajan  taululla  olevalle  tuloslistalle,  jolloin  koirakon  tulos 

 on tarkiste�avissa mahdollisimman pian ratasuorituksen jälkeen. 

 Ensiaputaitoinen henkilö 

 ●  suositellaan, e�ä kilpailunjärjestäjällä olisi �edossa ensiaputaitoiset henkilöt 

 Poikkeus�lanteiden dokumentoija 

 ●  Kilpailulle  voidaan  nimetä  poikkeus�lanteiden  dokumentoija.  Mikäli  sellaista  ei  ole  nime�y, 
 vastaava  koetoimitsija  hoitaa  tarvi�aessa  tämän  tehtävän.  Tapahtumailmoituksen 
 täy�öohjeessa kuvataan dokumentoijan tehtävät ja noudate�avat mene�elytavat. 

 Tukitoimihenkilöt 

 ●  vastaavat  sellaisista  kilpailunjärjestäjälle  kuuluvista  tehtävistä,  jotka  eivät  kuulu  suoranaises� 
 kilpailun toimihenkilöille, esimerkiksi siivouksesta tai liikenteenohjauksesta 

 ●  Doping-näy�eeno�ajan  avustaja  avustaa  tarvi�aessa  Kennelliiton  määräämään 
 doping-näy�eeno�ajaa,  Kennellii�o  ilmoi�aa  vastaavalle  koetoimitsijalle  ennen  kilpailua, 
 mikäli avustajaa tarvitaanJärjestyksenvalvoja: 
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 ●  Viranomaismääräykset  saa�avat  edelly�ää  suuremmissa  kilpailuissa  tai  kilpailutapahtumissa 
 vastuullisen  järjestyksenvalvojan  nimeämistä.  Tällaisella  henkilöllä  tulee  yleensä  olla  voimassa 
 oleva  järjestyksenvalvojan  kor�.  Järjestyksenvalvoja  sopii  tehtävistään  suoraan  vastaavan 
 koetoimitsijan kanssa. 

 5 TEHTÄVÄT KILPAILUPÄIVÄN JÄLKEEN 

 5.1 Tiedo�aminen 
 Kilpailun  jälkeen  on  suositeltavaa  lähe�ää  yhteenveto  tärkeimmistä  tuloksista  paikallisille 
 �edotusvälineille.  Hyvälaatuisten  valokuvien  lähe�äminen  tulosten  yhteydessä  edesau�aa 
 julkaisemista.  Tulosten  ja  kuvien  julkaiseminen  kilpailunjärjestäjän  omilla  internet-sivuilla  on 
 suositeltavaa.  Tiedotuksesta  vastaava  henkilö  voi  laa�a  kilpailusta  kertovia  rapor�eja  eri 
 sidosryhmille. 

 Kilpailunjärjestäjän  suositellaan  julkaisevan  kilpailun  tulokset  ko�sivuillaan  tai  erillisessä 
 tulospalvelussa sekä �edo�avan tuloksista paikallisia medioita tai sosiaalisen median kanavia. 

 5.2 Tulosten lähe�äminen 
 Tulosten lähe�äminen säännön “D.4 Agilitykilpailujen tulosten lähe�ämisohje” mukaises�. 

 5.3 Star�maksun �li�äminen 
 Kilpailunjärjestäjän  on  makse�ava  kilpailujen  star�määrien  mukaan  määräytyvä  star�maksu  SAGIlle 
 laskun  tai  SAGIn  ilmoi�amien  maksuohjeiden  mukaises�  määräpäivään  mennessä.  Maksama�omiin 
 star�maksuihin lisätään mahdolliset perimiskulut ja viivästyskorko. 

 5.4 Matkakulut, päivärahat ja muut kulukorvaukset 
 Matkakulut,  päivärahat  sekä  majoi�umis-  ja  ateriakorvaukset  maksetaan  verohallituksen  vuosi�ain 
 vahvistamien  päätösten  (Verovapaiden  matkakustannusten  korvaukset  ja  Yleishyödylliseltä  yhteisöltä 
 saatujen matkakustannusten korvausten ilmoi�aminen vuosi-ilmoituksella) mukaises�. 

 Agilitytuomarin  ja  toimihenkilöiden  kulukorvaukset  suositellaan  makse�avaksi  �lille  viimeistään 
 kahden  (2)  viikon  sisällä  kilpailun  tai  kilpailutapahtuman  pää�ymisestä.  Matkalaskuihin  on  tehtävä 
 eri�ely  kuluista  ja  liite�ävä  mahdolliset  kui�t.  Matkalaskussa  on  oltava  lasku�avan  henkilön 
 henkilötunnus vero�ajalle tehtäviä ilmoituksia varten. 
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 Ulkomaisen  agilitytuomarin  matkakorvaukset  on  pyri�ävä  suori�amaan  edullisimman  järjestelyn 
 mukaan.  Ulkomaisen  agilitytuomarin  kohdalla  kilpailunjärjestäjän  on  varaudu�ava  mahdollisiin 
 valuutanvaihtokuluihin, mikäli matkakuluja ei makseta ulkomaisen tuomarin omalla valuutalla. 

 6 SEURAAMUKSET 
 Kilpailunjärjestäjän  tulee  hoitaa  sille  agilitysäännöstössä  määritellyt  velvoi�eet.  Kilpailutapahtumassa 
 mahdollises�  tapahtuneissa  häiriö-,  onne�omuus-  tai  vaaratapauksissa  SAGI  tai  viranomainen  voi 
 pyytää  lisäselvityksiä  asian  käsi�elyn  aikana.  Yhdistyksen  tulee  antaa  vas�neensa  näihin 
 selvityspyyntöihin.  Selvityspyyntöihin  vastaama�omuus,  tulosten  lähe�ämä�ä  jä�äminen, 
 star�maksujen  �li�ämä�ömyys  ja  agilitysäännöstön  nouda�ama�a  jä�äminen  johtavat 
 seuraamuksiin.  Lievistä  pii�aama�omuuksista  ja  aikarajojen  nouda�ama�a  jä�ämisistä  voidaan 
 antaa  yhdistykselle  huomautus  tai  varoitus.  Vakavammissa  tapauksissa  yhdistyksen  oikeus  järjestää 
 kilpailuja  voidaan  evätä  kunnes  yhdistyksen  voidaan  todeta  pystyvän  hoitamaan  kilpailun  järjestelyt 
 ongelmi�a. 

 7 SÄÄNTÖMUUTOKSEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 Merii�t 
 Ennen  1.1.2023  saavutetut  merkitsevät  tulokset  huomioidaan  kyseisen  lajimuodon  merii�ejä  varten 
 kuitenkin  siten,  e�ä  saavu�aakseen  merii�n  koiran  on  saavute�ava  vähintään  yksi  (1)  merkitsevä 
 tulos  1.1.2023  jälkeen,  vaikka  koira  olisi  saavu�anut  tarpeellisen  määrän  merkitseviä  tuloksia 
 kyseisen lajimuodon ja tasoluokan radoilta 31.12.2022 mennessä  . 

 8 MUUTOKSET 
 Muutokset tähän ohjeeseen vahvistaa SAGIn hallitus. 
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 LIITE 1 TARVIKELUETTELO 

 ILMOITTAUTUMISPISTE 
 osallistujalista 
 mikrosirunlukija 
 kilpailukirjoja 
 punaisia nauhoja juoksunartuille 
 rokotusmääräykset  ja hyväksy�yjen 
 roko�eiden lista 
 päivystävän eläinlääkärin yhteys�edot 
 toimistotarvikkeita 
 kakkapusseja 

 MITTAUSPISTE 
 ks. D.10 mi�aukseen lii�yvät ohjeet 

 KILPAILUTOIMISTO 
 �etokone ja tulos�n 
 tulosohjelma 
 agilitysäännöstö 
 ne�yhteys 
 toimistotarvikkeita 
 tuomarinsihteerin lomakkeita (tyhjiä) 
 kirjoitusalusta tuomarinsihteerille 
 talkoolaislue�elo 

 KUULUTUS 
 äänentoistolai�eet,  sääsuoja lai�eistolle 
 ajantasaiset lähtölistat 
 kilpailun aikataulu 
 toimistotarvikkeita 
 soi�n ja kytkentäjohdot lai�eistoon 

 PALKINTOJEN JAKO 
 palkinnot 
 lista palkinnoista kilpailuluoki�ain 
 palkintokoroke tai sijoituksia vastaavat 
 numerokyl�t 
 tuomarilahja 
 palki�ujen valokuvaus 

 KEHÄTARVIKKEET 
 estenumerot 1-22, 
 gamblers ja snooker estemerkinnät A-D 
 gamblers ja hoopers: ohjausalueen ja 
 ohjauslinjojen merkintävälineet (koiralle 
 ja ohjaajalle turvalliset) 
 snooker: punaisten yhden pisteen 
 esteiden merkit 
 ajano�olai�eisto ja sekun�kello 
 teippiä, metrimi�a ja mi�apyörä 
 liukumaton ja rii�ävän iso 
 juoksunar�ujen lähtöma�o (väh 1 x 2 m) 
 sekä juoksusuojille as�a 
 as�at talu�mille 
 siivoustarvikkeita (pissavahingot, esteiden 
 kuivaus) 
 harava ja lana 

 MUUTA HYÖDYLLISTÄ 
 opasteet kilpailupaikalla 
 ensiapulaukku, kylmäpussit 
 ensisammutusvälineistö 
 ajo-opasteet kilpailupaikalle 
 varaparistoja 
 jatkojohtoja 
 talkooliivit (vkt-liivi muista ero�uva väri) 
 ilmastoin�teippi, naru, maalarinteippi, 
 nippuside 
 talous- ja wc paperia, käsidesinfioin� 
 jätesäkkejä 
 buffet tarvikkeineen 
 vaihtokassa ja kor�pääte 
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