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D.2 Agilitykilpailujen anomisohje
1 YLEISTÄ
Tässä ohjeessa kuvataan agilitykilpailujen anomiskäytäntö. Tämän lisäksi agilitykilpailujen
anomisohjeet ovat liitteessä “B Laji- ja arvosteluohjeet”.
Agilitykilpailut anoo taho, jota kutsutaan kilpailujen myöntämisen jälkeen kilpailunjärjestäjäksi.
Kilpailunjärjestäjä voi olla B-säännön mukaisesti Suomen Kennelliitto, Suomen Agilityliitto tai SAGI:n
jäsenyhdistys.
SAGI voi peruuttaa SAGIn jäsenyhdistyksen oikeuden toimia kilpailujärjestäjänä määräajaksi, mikäli
kilpailunjärjestäjä on aiemmin toiminut agilitysäännöstön vastaisesti anoessaan tai järjestäessään
kilpailun tai kilpailutapahtuman tai jäsenyhdistyksen järjestämän kilpailun katsotaan olevan osa
muuta kuin SAGIn ohjeiden mukaista kilpailusarjaa. Jäsenyhdistyksellä on oikeus valita
järjestämisoikeuden peruuttamispäätöksestä kahden viikon ajan päätöksen tiedoksisaannista.
Yleiset pelisäännöt kilpailunjärjestäjien välillä:
●
●
●

Kilpailunjärjestäjien on hyvä tarkistaa ennen anomisajan umpeutumista, ettei samalla
lähialueella ole anottuna kilpailuja samalle ajankohdalle.
Mikäli päällekkäisyyksiä löytyy, kilpailunjärjestäjien on yhdessä sovittava kilpailujen
ajankohtien yhteensovittamisesta ja tarvittavista muutoksista.
Mikäli kilpailunjärjestäjät eivät pääse yksimielisyyteen kilpailujen järjestämisen ajankohdista,
SAGI ratkaisee asian.

2 KANSALLISET AGILITYKILPAILUT
2.1 Agilitykilpailujen anominen
Kansalliset agilitykilpailut anotaan SAGIlta seuraavan aikataulun mukaisesti.
Kilpailun pitoaika

Anomus Agilityliitossa

Ilmoitus Kennelliitossa

1.1.-30.4.

31.8.

30.9.

1.5.-31.7.

31.12.

31.1.

1.8.-31.12.

31.3.

30.4.
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Agilitykilpailut anotaan SAGIn kilpailu- ja tulosjärjestelmän (KITU) kautta. Järjestelmän käyttäminen
edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta, johon on kytketty seuran käyttöoikeus. Ohjeistus
tunnusten käyttöön löytyy KITUn käyttöohjeista.

2.1 Kilpailuanomuksen käsittelyn vaiheet
Kilpailuanomuksen tilanne julkaistaan kilpailukalenterissa seuraavasti:
1. KESKENERÄINEN = Kilpailun ajankohta on merkitty kilpailukalenteriin, entinen varaus, seura
voi tehdä vielä mitä tahansa muutoksia
2. VALMIINA KÄSITTELYYN = Anomus lähetetty SAGIlle käsittelyyn
3. HYVÄKSYTTY = SAGI on myöntänyt kilpailun

2.2.1 KESKENERÄINEN
●
●

●

Kilpailuvaraus, jota ei ole lähetetty anomisajan päättymiseen mennessä SAGIlle katsotaan
rauenneeksi.
SAGI suosittelee kilpailujärjestäjiä täyttämään anomukseen kaikki kilpailun vaatimat tiedot
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kilpailukalenteriin tallennettuja tietoja voi muuttaa
vapaasti anomisajan päättymiseen asti.
Agilitytuomarin on vahvistettava suostumuksensa joko kirjallisesti tai sähköisesti
kilpailunjärjestäjälle.

2.2.2 VALMIINA KÄSITTELYYN

Kun kilpailuanomukseen on täytetty vaadittavat tiedot, kilpailunjärjestäjän lähettää anomuksen ja se
muuttuu "VALMIINA KÄSITTELYYN"-tilaan, jolloin anomus on valmiina SAGIn käsittelyä varten.
● Kilpailuanomuksen olennaisimmat tiedot on merkitty pakollisiksi, eikä kilpailunjärjestäjä saa
muutettua puutteellista anomusta "VALMIINA KÄSITTELYYN"-tilaan.
● Myös ”VALMIINA KÄSITTELYYN”-tilassa olevan anomuksen tietoja voi tarvittaessa muuttaa
anomisajan päättymiseen saakka. SAGI ei käsittele anomusta ennen anomisajan päättymistä.
● Jos kilpailua ei ole muutettu "VALMIINA KÄSITTELYYN"-tilaan ennen määräaikaisilmoitusten
mukaisten anomisaikojen päättymistä, SAGI ei käsittele anomusta. Anomisajan päätyttyä
kaikki kyseiselle ajanjaksolle varatut "KISAVARAUS"-tilassa olevat kilpailut poistetaan kilpailuja tulosjärjestelmästä (KITU) noin yhden viikon sisällä.
● Anomisajan päättyessä (klo 24:00) kaikki “VALMIINA KÄSITTELYY” merkityt kilpailuanomukset
siirtyvät SAGIn käsiteltäväksi. Kilpailun perustiedot lukittuvat, joten niitä voi tämän jälkeen
muuttaa vain SAGIn toimesta.
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2.2.3 HYVÄKSYTTY
●
●
●

SAGIn hallitus myöntää kilpailun järjestämisoikeuden.
Myönnetty kilpailu näkyy anomisjärjestelmässä ”HYVÄKSYTTY”-tilassa.
Myönnettyjen kilpailuiden tiedot lähetetään määräaikaisilmoitusten mukaisesti
Koiramme-lehteen. Lisäksi kennelpiireille lähetetään kennelpiirin alueella järjestettävien
kilpailuiden tiedot.

3 KANSAINVÄLISET AGILITYKILPAILUT
Kansainväliset agilitykilpailut anotaan SAGIlta kilpailu- ja tulosjärjestelmän (KITU) kautta kuten
kansalliset agilitykilpailut. Kansainväliset kilpailut anotaan yhtä anomiskautta aikaisemmin kuin
vastaavalle ajanjaksolle anottavat kansalliset kilpailut.
Sähköisen anomuksen lisäksi kilpailujärjestäjän tulee lisäksi täyttää kirjallinen Kennelliiton koe- ja
kurssianomus ja toimittaa se SAGIn toimistoon viikon sisällä sähköisen anomuksen tekemisestä.
Yhden kennelpiirin alueella voidaan vuosittain järjestään enintään kaksi kansainvälistä kilpailua tai
kilpailutapahtumaa. Samana päivänä voidaan järjestää vain yksi kansainvälinen kilpailutapahtuma
Suomessa.
Kansainväliset kilpailut anotaan oheisen aikataulun mukaan.
Kilpailun pitoaika

Anomus Agilityliitossa viimeistään

Anomus Kennelliitossa viimeistään

1.1. – 30.4.

31.3.

30.4.

1.5. – 31.7.

31.8.

30.9.

1.8. – 31.12

31.12.

31.1.

SAGIn käsittelyn jälkeen anomus toimitetaan viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen kilpailun
järjestämistä Kennelliitolle, joka toimittaa anomuksen FCI:lle. Kun FCI on myöntänyt kilpailun, se
merkitään hyväksytyksi kilpailukalenteriin. Kennelliitto perii kansainvälisten kilpailujen osalta erillisen
käsittelymaksun joka tulee järjestävän seuran maksettavaksi.
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4 SAGIN ARVOKILPAILUJEN KILPAILUKALENTERI
Agilityn kansalliset arvokilpailut, poislukien kansainväliset arvokilpailut, järjestetään SAGIn
vuosikokouksen vahvistaman arvokilpailujen kilpailukalenterin mukaisesti. Tiedot arvokilpailujen
ajankohdasta ja järjestäjistä julkaistaan SAGI:n hallinnoimien agilityn arvokilpailuiden kotisivuilla.

5 ERITYISTEN KILPAILUJEN ANOMINEN
5.1 Kennelpiirien ja rotuyhdistysten/-järjestöjen agilitymestaruuskilpailut
Kennelpiirien agilityn piirinmestaruuskilpailut järjestetään vuosittain. Kilpailut anotaan SAGIlta kuten
kansalliset agilitykilpailut. Piirinmestaruuskilpailun arvo anotaan Kennelpiiriltä vapaamuotoisella
kirjallisella anomuksella, ellei Kennelpiiri muuta ole ilmoittanut.

Piirinmestaruuksien
pitoaika

Anomus SAGIssa ja kennelpiirillä
viimeistään

Anomus Kennelliitossa
viimeistään

1.1. - 31.7.

ks. taulukko, kohta 2.1

ks. taulukko, kohta 2.1

Rotumestaruuskilpailuiden järjestämisestä sovitaan asianomaisen rotuyhdistyksen/- järjestön kanssa.
Kun kennelpiirin tai rotuyhdistyksen/-järjestön mestaruuskilpailu käydään SAGIn myöntämän
kansallisen kilpailun yhteydessä, kilpailujärjestäjän tulee ilmoittaa siitä kilpailun lisätiedoissa.
Mahdollisista rajoituksista on ilmoitettava kilpailuanomuksen yhteydessä.
Kennelpiirit ja rotuyhdistykset/-järjestöt voivat vapaasti määrittää agilityn mestaruuskilpailujen
järjestämisohjeet ja osallistumiskriteerit. D8 “Erityisten kilpailuiden järjestämisohje” määrittää
piirinmestarin osallistumisoikeuden SM-kilpailuihin.
SAGI ei tallenna tai tilastoi erikseen kilpailuiden tuloksia kennelpiirien tai rotuyhdistysten/-järjestöjen
mestaruuksien osalta.

5.2 Suomenmestaruuskilpailu (SM-kilpailu)
SM-kilpailujen järjestämisoikeutta anotaan SAGI:lta arvokilpailuhaun mukaisesti. SM-kilpailujen
yhteydessä järjestettävistä muista kilpailuista tulee olla maininta anomuksessa.
SAGI käsittelee arvokilpailuhakemukset ja valitsee arvokilpailujärjestäjän. Arvokilpailujärjestäjä on
velvollinen laatimaan kirjallisen koe- ja kilpailuanomuksen, joka toimitetaan Kennelliitolle
määräaikaan mennessä.
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Mikäli agilityn SM-kilpailujen järjestämisoikeutta ei anota, agilityn yksilö SM-kilpailu pidetään
maajoukkueen karsintakilpailun yhteydessä maajoukkueen karsintakilpailun säännöin ja
osallistumiskriteerein.
Anomus Agilityliitossa viimeistään

Anomus Kennelliitossa viimeistään

Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun
mukaisesti

31.1. kilpailuvuotena

5.3 PM- ja MM-Maajoukkueen karsintakilpailu
Maajoukkueen karsintakilpailun järjestämisoikeutta anotaan SAGI:lta arvokilpailuhaun mukaisesti.
Maajoukkueen karsintakilpailun yhteydessä järjestettävistä muista kilpailuista tulee olla maininta
anomuksessa.
SAGI käsittelee arvokilpailuhakemukset ja valitsee arvokilpailujärjestäjän. Arvokilpailujärjestäjä on
velvollinen laatimaan kirjallisen koe- ja kilpailuanomuksen, joka toimitetaan Kennelliitolle
määräaikaan mennessä.
Anomus Agilityliitossa viimeistään

Anomus Kennelliitossa viimeistään

Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun
mukaisesti

31.1. kilpailuvuotena

5.4 EO-joukkueen karsintakilpailut
EO-joukkueen karsintakilpailujen järjestämisoikeutta anotaan SAGI:lta arvokilpailuhaun mukaisesti.
EO-joukkueen karsintakilpailujen yhteydessä järjestettävistä muista kilpailuista tulee olla maininta
anomuksessa.
SAGI käsittelee arvokilpailuhakemukset ja valitsee arvokilpailujärjestäjän. Arvokilpailujärjestäjä on
velvollinen lisäämään kilpailut KITU-järjestelmään kilpailuajankohdan julkistuksen jälkeen.
Anomus Agilityliitossa viimeistään

Kilpailuajankohdan julkistus

Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun
mukaisesti

Viimeistään 9 kk ennen
tapahtumaa
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5.5 Hallisuomenmestaruuskilpailu (Halli-SM)
Halli-SM -kilpailujen järjestämisoikeutta anotaan SAGI:lta arvokilpailuhaun mukaisesti. Halli-SM
-kilpailujen yhteydessä järjestettävistä muista kilpailuista tulee olla maininta anomuksessa.
SAGI käsittelee arvokilpailuhakemukset ja valitsee arvokilpailujärjestäjän. Arvokilpailujärjestäjä on
velvollinen lisäämään kilpailut KITU-järjestelmään kilpailuajankohdan julkistuksen jälkeen.
Anomus Agilityliitossa
viimeistään

Kilpailuajankohdan julkistus

Agilityliiton tekemän
arvokilpailuhaun mukaisesti

Viimeistään 9 kk ennen kilpailua.

5.6 Junioreiden, senioreiden ja para-agilityn suomenmestaruuskilpailu

(JSP-SM)
JSP-SM-kilpailujen järjestämisoikeutta anotaan SAGI:lta arvokilpailuhaun mukaisesti. JSP
SM-kilpailujen yhteydessä järjestettävistä muista kilpailuista tulee olla maininta anomuksessa. JSP
SM-kilpailut voidaan järjestää virallisten 2-luokan kilpailujen ohessa. Para-agilityn SM-kilpailu voidaan
painavasta syystä järjestää erillään junioreiden/senioreiden SM-kilpailusta.
SAGI käsittelee arvokilpailuhakemukset ja valitsee arvokilpailujärjestäjän. Arvokilpailujärjestäjä on
velvollinen lisäämään kilpailut KITU-järjestelmään kilpailuajankohdan julkistuksen jälkeen.
Anomus Agilityliitossa viimeistään

Kilpailuajankohdan julkistus

Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun
mukaisesti

Viimeistään 9 kk ennen
kilpailutapahtumaa

5.7 GAMES-suomenmestaruuskilpailu (GAMES-SM)
Games-lajien Suomenmestaruuskilpailujen (GAMES-SM) järjestämisoikeutta anotaan SAGI:lta
arvokilpailuhaun mukaisesti. GAMES-SM kilpailujen yhteydessä järjestettävistä muista kilpailuista
tulee olla maininta anomuksessa.
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SAGI käsittelee arvokilpailuhakemukset ja valitsee arvokilpailujärjestäjän. Arvokilpailujärjestäjä on
velvollinen lisäämään kilpailut KITU-järjestelmään kilpailuajankohdan julkistuksen jälkeen.
Anomus Agilityliitossa viimeistään

Kilpailuajankohdan julkistus

Agilityliiton tekemän arvokilpailuhaun
mukaisesti

Viimeistään 9 kk ennen
tapahtumaa

6 MUUTOKSET AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJEESEEN
Muutokset agilitykilpailujen anomisohjeeseen vahvistaa SAGIn hallitus.
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