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D.13 Para-agilityn erityisluvan hakulomake 

Tällä lomakkeella anotaan oikeutta para-agilitylupaan, muutosta olemassa olevaan 

para-agilitylupaan tai osallistumisoikeutta para-agilitykilpailuihin. Kilpailutoiminnan erityisluvan 

myöntää SAGI.  

 

HAKIJAN YHTEYSTIEDOT  

☐ uusi hakija 
☐ muutoshakemus voimassa olevaan lupaan 

Etunimi  

Sukunimi  

Syntymäaika  

Sähköpostiosoite  

 

Haen  

☐ osallistumisoikeutta para-agilityn kilpailuihin (kuten JSP-SM) ja vastaaviin tilaisuuksiin 

☐ para-agilityurheilijan erityislupaa kansallisissa agilitykilpailuissa 

1. LÄÄKÄRIN SELVITYS  

Diagnoosi  
 

 

Liikkumisen 

apuväline 

☐ Ei  

☐ Moottoroitu ajoneuvo _______________  

☐ Muu ajoneuvo _________________ 

☐ Rollaattori 

☐ Kyynärsauvat  

☐ muu liikkumisen apuväline________________ 

Kävelyn ja 

juoksemisen 

arviointi  

 

Kyllä  Ei  

☐  ☐  Peruskävelyn askelpituutta voi säädellä. 
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☐  ☐  Juokseminen on mahdollista 

☐  ☐  Juostessa perusvauhtia ohjaaja voi tehdä 

suunnanmuutoksia. 

☐  ☐  Yhtäjaksoinen juoksu (2 min) on mahdollista  

☐  ☐  Kävellessä/juostessa tasapaino-ongelmia.  

 

Muut kuin 

liikkumiseen 

liittyvät haitat 

☐ Näkö 

☐ Kuulo  

☐ Puhe 

☐ Kognitiiviset haitat  

☐ Muu  _________________ 

Esitys,  milloin 

haitan  tai 

rajoitteen 

vakavuutta  ja 

olemassaoloa  tulee 

arvioida  uudelleen 

☐ Poikkeusjärjestelyn tarve pysyvä 

☐ uudelleenarviointi ___________  vuoden kuluttua 

Päivämäärä, 

allekirjoitus ja leima 

 

Lääkärin 

yhteystiedot 

sähköpostiosoite 

 

2. HAKIJAN ESITYS PARAKILPAILURYHMÄSTÄ JA ERITYISJÄRJESTELYISTÄ 

Hakijan tulee esittää oma näkemyksensä parakilpailuryhmästään sekä rataantutustumiseen että 

kilpailusuoritukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä.  Erityisjärjestelyt on esitetty tarkemmin säännön, 

“D.13  Erityislupa” kohdassa 3. 
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Parakilpailuryhmä 

Hakijan esitys parakilpailuryhmästään:  

☐ Kategoria 1 / Kilpailijat,  jotka tarvitsevat moottoroidun ajoneuvon  (kuten  sähköinen 

pyörätuoli,  skootteri)  

☐ Kategoria 2 / Kilpailijat, jotka tarvitsevat kelattavan pyörätuolin. 

☐ Kategoria 3 / Liikerajoitteiset  kilpailijat,  jotka  voivat  liikkua  apuvälineitä (kyynärsauvat, 

kävelykepit, tuet) käyttäen välttävän  (kohtuullisen)  nopeasti  ja  voivat  käyttää 

apuvälineitä   (kyynärsauvat,  kävelykepit,  tuet)  

☐ Kategoria 4 / Vahvasti  kävelyrajoitteiset  kilpailijat,  jotka  voivat  liikkua  apuvälineitä 

(kyynärsauvat, kävelykepit, tuet) käyttäen  hitaasti 

☐ Kategoria 5 / Kilpailijat,  joiden  liikkuminen  on    erittäin  vahvasti  rajoittunutta  ja  jotka 

voivat  liikkua  apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet) käyttäen hyvin  hitaasti  

☐ Kategoria 6 / Kilpailijat, joilla muuhun kuin liikkumiseen vaikuttava rajoite (kuten 

halvaantunut käsi, näkö- tai kuulo-ongelma) 

☐ Kategoria 7 / Kilpailijat,  joilla  on  kognitiivinen rajoite 

Rataantutustumiseen liittyvät erityisjärjestelyt 

Hakijan esitys rataantutustumiseen  liittyvistä erityisjärjestelyistä perusteluineen: 

☐ Lisäaika  normaalin  rataantutustumisen  lisäksi 2  min,  jolloin  tutustumassa  voi 

mahdollisesti  olla   yhtä  aikaa  myös  muita  para-kisaajia 

☐  Lisäaika  normaalin  rataantutustumisen  lisäksi 5  min,  jolloin  tutustumassa  voi 

mahdollisesti  olla   yhtä  aikaa  myös  muita  para-kisaajia 

☐ Avustajan  käyttäminen  rataantutustumisessa 

☐ Oikeus  erilliseen  rataantutustumiseen  (yksin  tai  yhdessä  muiden  para-kisaajien  kanssa) 

☐ Oikeus  tutustua  ratapiirustukseen ennen  rataantutustumista mahdollisuuksien mukaan 

Hakijan perustelut rataantutustumiseen liittyviin erityisjärjestelyihin: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Kilpailusuoritukseen liittyvät erityisjärjestelyt:  

Hakijan esitys kilpailusuoritukseen liittyvistä erityisjärjestelyistä 

 

☐ Lisäaika  lähdössä  2  minuuttia 

☐ Oikeus  lähteä  kilpailuluokan  ensimmäisenä 

☐ Oikeus  avustajan  käyttöön  kilpailusuorituksen  aikana 

☐ Oikeus  liikkumiseen  vaikuttavien  apuvälineiden  käyttöön  kilpailusuorituksen  aikana 

☐ Oikeus  apuvälineen  käyttöön  koiran  ohjaamisessa 

☐ Lähtöluvan  antaminen  käsimerkillä  pillin/  äänimerkin  sijasta 

 

Hakijan perustelut kilpailusuoritukseen liittyviin erityisjärjestelyihin: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. HAKEMUKSEN LIITTEET  

☐ Lääkärintodistus 

☐ Lajivideo (havainnoidaan ohjaajan liikkumista, ei pakollinen) 

 

4. SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS 

☐ SAGI  voi  lähettää  hakemukset  ja  lääkärinlausunnot  kommentoitavaksi  agilitya   tuntevalle 

lääkärille  ja  säilyttää  hakupapereita  liiton  toimistossa. 

 

Päivämäärä ja paikkakunta Hakijan allekirjoitus 

 

_________________________________ _________________________________ 
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