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D.4 Agilitykilpailujen tulosten lähettämisohje
1 YLEISTÄ
Tässä dokumentissa esitetään virallisten agilitykilpailujen tulosten ja raporttien lähettämisohje ja
arkistointiohjeistus.

2 TULOSTEN TARKASTAMINEN JA NIIDEN KORJAUSVASTUU
Vastaavan koetoimitsijan tulee tarkistaa ennen tulosten ja raporttien lähettämistä, että sähköiset ja
paperiset tulokset vastaavat toisiaan sekä kaikki kilpailuissa myönnetyt sertifikaatit on merkitty
oikein. Mikäli kilpailija huomaa jälkikäteen tuloksissaan tai tuloskirjassaan virheen, tulee hänen ottaa
kilpailut järjestäneeseen seuraan yhteyttä. Seuran vastuulla on tulosten oikeellisuuden selvittäminen
ja korjauspyynnön lähettäminen Suomen Agilityliittoon.

Tulosten tarkistaminen
●
●
●

Tarkista, että sähköiset ja paperiset tulokset vastaavat toisiaan sekä koirakoiden
tulosmerkinnät ja myönnetyt sertifikaatit ovat merkitty oikein.
Tarkista, että pöytäkirjan kaikilla sivuilla ja kilpailuraportissa on tuomarin ja vastaavan
koetoimitsijan allekirjoitus. Säilytä pöytäkirjat seuran ohjeistuksen mukaan.
Mikäli tuloksia korjataan jälkikäteen, on pöytäkirjoissa oltava sekä vastaavan koetoimitsijan
että tuomarin allekirjoitukset.

3 KILPAILUN RAPORTIT
Kilpailuissa voidaan täyttää seuraavia raportteja:
●
●
●
●

Mittausraportti kilpailusta annettavista väliaikaisista mittaustodistuksista
Tuomariraportti
Ilmoitus erimielisyydestä
Ilmoitus vihaisesti käyttäytyvästä koirasta

Raportit on saatavilla SAGIn verkkosivuilta osoitteesta:
http://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/kilpailumateriaalit/

3.1 PÖYTÄKIRJAT (paperiversio)
●

●

Pöytäkirjoissa tulee olla Suomen Kennelliiton vaatimat tiedot (vähintään koiran virallinen
nimi, rekisterinumero, sijoitus, tulos, aika, tulosta selventävät merkinnät ja koiralle
myönnetyt sertifikaatit), muut merkittävät tulokset sekä vastaavan koetoimitsijan ja
tuomarin allekirjoitukset.
Tarkista, että pöytäkirjan kaikilla sivuilla ja kilpailuraportissa on tuomarin ja vastaavan
koetoimitsijan allekirjoitus.
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●

Seuran tulee säilyttää paperiset pöytäkirjat ja muut alkuperäiset asiakirjat vähintään
kahden (2) vuoden ajan kilpailun järjestämisestä lukien.

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen toimittamaan kohdassa 3 luetellut raportit sähköisenä SAGIlle
käyttäen lähetyslomaketta viikon sisällä kilpailun järjestämisestä. Lähetyslomake on saatavilla,
http://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/kilpailumateriaalit/.
Edellämainitun lisäksi kansainvälisten agilitykilpailuiden allekirjoitetut pöytäkirjat toimitetaan SAGIlle
sähköisenä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@agilityliitto.fi viikon sisällä kilpailun järjestämisestä.
SAGI toimittaa tulokset edelleen Suomen Kennelliitolle.

3.2 SÄHKÖISET TULOKSET
Virallisten agilitykilpailujen tarkastetut tulokset (Pöytäkirjat) lähetetään SAGIlle sähköisesti kilpailu- ja
tulosjärjestelmään (KITU) viikon sisällä kilpailun järjestämisestä.
Kuvallinen ohjeistus sähköisten tulosten lähettämiseen löytyy kilpailu- ja tulosjärjestelmä KITUn
käyttöohjeista.

Tulosten lähettäminen
●

●
●

Tarkista, että tulostiedostossa on kaikki pyydetyt tiedot ja jaetut sertifikaatit on merkitty
oikein. Tulosrivit tai -sarakkeet suositellaan toimittamaan samassa järjestyksessä kuin
listauksessa.
SAGI:n tarjoamaa tulosohjelmaa käyttävät seurat lähettävät sähköiset tulokset KITUun
tulosohjelman kautta. Kuvallinen ohjeistus löytyy KITUn käyttöohjeesta.
Muuta tulosohjelmaa käyttävät seurat lähettävät sähköiset tulokset .CSV-tiedostona (*.csv).
Kuvallinen ohjeistus löytyy KITUn käyttöohjeesta.

Kilpailun tulostiedostosta tulee ilmetä seuraavat tiedot kaikista kilpailuun osallistuneista:
1. Kilpailun tunniste
SAGIn sähköisessä kilpailujen anomisjärjestelmässä muodostunut ID-numero (esim. 11)
2. Kilpailun säkäryhmä
säkäryhmä kirjaimena (xS, S, M, sL tai L)
3. Kilpailun tasoluokka
tasoluokka numeroina (1, 2 tai 3)
4. Kilpailun ihanneaika
ihanneaika sekunteina (esim. 55)
5. Kilpailun tuomari
tuomarin etu- ja sukunimi isoilla kirjaimilla (esimerkiksi MIA LAAMANEN)
6. Koiran sijoitus
sijoitus kilpailussa numerona (esim. 1).
7. Koiran kutsumanimi
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

kutsumanimi isoilla kirjaimilla (esim. WIN)
Koiran rotulyhenne
rotulyhenne isoilla kirjaimilla (esim. BORCOL) Suomen Agilityliiton lyhennelistan mukaisesti
Koiran rotukoodi
Suomen Kennelliiton rotukoodi numerona (esim. 297)
Koiran virallinen nimi
virallinen nimi isoilla kirjaimilla (esim. KVARKIN ARWEN)
Koiran rekisteritunnus
rekisteritunnus etuliitteineen (esim. ER24627/05)
Koiran sukupuoli
sukupuoli isoilla kirjaimilla (UROS tai NARTTU)
Koiran omistaja
omistajan/omistajien etu- ja sukunimi isoilla kirjaimilla (esim. MARIA PURUSKAINEN)
Ohjaajan nimi
yksi ohjaajan etunimi (kutsumanimi) ja sukunimi isoilla kirjaimilla (esim. MARIA
PURUSKAINEN)
Ohjaajan lisenssinumero
ohjaajan lisenssinumero = Sportti-ID numeroina (esim. 123456789). Ulkomaalaisena
kilpailevan lisenssinumeroksi kirjataan nolla (0).
Ohjaajan edustama seura
seuran nimen lyhenne (esim. ATD) Suomen Agilityliiton lyhennelistan mukaisesti.
Ulkomaalaisen kilpailijan seuraksi kirjataan kilpailuoikeuden mukaisen maan (standardoitu,
ISO 3166) kolmikirjaiminen kansallistunnus suluissa.
Aikavirhe
aikavirhe sekunteina (esim. 4,32). Jos tulos on HYL, KESK tai POISSA merkitse viiva (-)
Ratavirhe
ratavirheet numerona (esim. 10). Jos tulos on HYL, KESK tai POISSA merkitse viiva (-)
Tulos
yhteenlaskettu aika- ja ratavirhe numeroina (esim. 14,32). Jos suoritus on hylätty, merkitse
HYL, jos suoritus on keskeytetty, merkitse KESK, jos koirakko on poissa tai lähtölupa on
evätty, merkitse POIS/POISSA
Myönnetyt sertifikaatit
luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (LUVA), oikeus vaihtaa luokkaa (OIVA), pakko vaihtaa
luokkaa (PAVA) , 3-luokassa jaettava agilitysertifikaatti (SERT-A), 3- luokassa jaettava
hyppysertifikaatti (SERT-H). Lisäksi vapaaseen tekstikenttään on mahdollista lisätä muita
selventäviä merkintöjä (esim. piirinmestaruus).
Luokan alkamisaika
kellonaika (esim. 10:30)
Radan pituus
radan pituus metreinä (esim. 180)
Aitoja
hyppyesteiden suoritusmäärä kpl (esim. 14)
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24. Okseri
oksereiden suoritusmäärä kpl (esim. 1)
25. Muuri
muurien suoritusmäärä kpl (esim. 1)
26. Pituushyppy
pituushyppyjen suoritusmäärä kpl (esim. 1)
27. Rengas
renkaan suoritusmäärä kpl (esim. 1)
28. A-este
A-esteen suoritusmäärä kpl (esim. 1)
29. Puomi
puomin suoritusmäärä kpl (esim. 1)
30. Pujottelu
pujottelun suoritusmäärä kpl (esim. 1)
31. Keinu
keinun suoritusmäärä kpl (esim. 1)
32. Avotunneli
avotunnelin suoritusmäärä kpl (esim. 1)
33. Umpitunneli
umpitunnelin suoritusmäärä kpl (esim. 1)
34. Vastaava koetoimitsija
vastaavan koetoimitsijan etu- ja sukunimi isoilla kirjaimilla (esimerkiksi MATTI VEKOTIN)
35. Vastaavan koetoimitsijan kennelliiton jäsennumero
vastaavan koetoimitsijan kennelliiton jäsennumero (123456)
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