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D.4 Tilläggsdirektiv angående sändningen av Games-resultat
Allmänt
Vid sändningen av Games-spelgrenarnas resultat går man tillväga i enlighet med de direktiv som ges i
D4 “Direktiv för sändningen av agilitytävlingarnas resultat”. Vad gäller punkt 3.2 går man tillväga i
enlighet med det som det här direktivet bestämmer.

SNOOKER
I tävlingens resultatfil bör följande uppgifter om alla deltagare i tävlingen framgå:
1. Tävlingens identifieringskod (fi. Kilpailun tunniste)
ID-numret (t.ex. 11) som bildats i FIAGI´s elektroniska system för anhållan
2. Tävlingens storleksklass (fi. Kilpailun säkäryhmä)
storleksklassen i bokstavsform (xS, S, M, sL tai L)
3. Tävlingens nivåklass (fi. Kilpailun tasoluokka)
nivåklassen (Aloittelevat / Nybörjare, Kilpailevat / Tävlande, Edistyneet / Avancerade )
4. Tävlingens standardtid (fi. Kilpailun ihanneaika)
standardtiden i sekunder (t.ex. 55)
5. Tävlingens domare (fi. Kilpailun tuomari)
domarens för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MIA LAAMANEN)
6. Hundens placering (fi. Koiran sijoitus)
placeringen i tävlingen i siffror (t.ex. 1).
7. Hundens smeknamn (fi. Koiran kutsumanimi)
smeknamnet med stora bokstäver (t.ex. WIN)
8. Hundens rasförkortning (fi Koiran rotulyhenne)
rasförkortningen med stora bokstäver (t.ex. BORCOL) enligt Finska Agilityförbundets lista över
förkortningar
9. Hundens raskod (fi. Koiran rotukoodi)
Finska Kennelklubbens raskod i siffror (t.ex. 297)
10. Hundens officiella namn (fi. Koiran virallinen nimi)
officiella namnet med stora bokstäver (t.ex. KVARKIN ARWEN)
11. Hundens registreringsnummer (fi. Koiran rekisteritunnus)
registreringsnumret med prefix (t.ex. ER24627/05)
12. Hundens kön (fi. Koiran sukupuoli)
könet med stora bokstäver (UROS / HANE eller NARTTU / TIK)
13. Hundens ägare (fi. Koiran omistaja)
ägarens/ägarnas för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MARIA PURUSKAINEN)
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14. Förarens namn (fi. Ohjaajan nimi)
förarens ena förnamn (tilltalsnamn) och släktnamn med stora bokstäver (t.ex. MARIA
PURUSKAINEN)
15. Förarens licensnummer (fi. Ohjaajan lisenssinumero)
förarens licensnummer = Sportti-ID i siffror (t.ex. 123456789). För den som tävlar som
utlänning antecknas en nolla (0) som licensnummer.
16. Föreningen som föraren representerar (fi. Ohjaajan edustama seura)
föreningens förkortning utgående från FIAGI´s lista över förkortningar (t.ex. ATD). Som
förening för en utländsk tävlande antecknas landet utgående från tävlingsrätten
(standardiserad, ISO 3166) med landets trebokstavskod inom parentes.
17. Tidsfel (fi. Aikavirhe)
tidsfel i sekunder (t.ex. 4,32). Ifall resultatet är HYL (sv. diskvalificering), KESK (sv. avbrutit)
eller POISSA (sv. borta).
18. Poängen (fi. Pisteet)
poängen i siffror (t.ex. 10). Ifall resultatet är HYL (sv. diskvalificering), KESK (sv. avbrutit) eller
POISSA (fi. borta) antecknas ett streck (-).
19. LÄMNAS TOMT
20. Beviljade resultat för klassbyten och certifikat (fi. Myönnetyt luokanvaihto- ja
valioitumistulokset)
Inte i användning. Reserverad för senare anteckningar.
21. Klassens starttid (fi. Luokan alkamisaika)
klockslag (t.ex. 10:30)
22.-33. LÄMNAS TOMT
34. Ansvariga provfunktionären (fi. Vastaava koetoimitsija)
ansvariga provfunktionärens för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MATTI VEKOTIN)
35. Ansvariga provfunktionärens medlemsnummer i kennelkubben (fi. Vastaavan
koetoimitsijan kennelliiton jäsennumero)
ansvariga provfunktionärens medlemsnummer i kennelklubben (123456)

Gamblers
I tävlingens resultatfil bör följande uppgifter om alla deltagare i tävlingen framgå:
1. Tävlingens identifieringskod (fi. Kilpailun tunniste)
ID-numret (t.e.x. 11) som bildats i FIAGI´s elektroniska system för anhållan
2. Tävlingens storleksklass (fi. Kilpailun säkäryhmä)
storleksklassen i bokstavsform (xS, S, M, sL tai L)
3. Tävlingens nivåklass (fi. Kilpailun tasoluokka)
nivåklassen (Aloittelevat / Nybörjare, Kilpailevat / Tävlande, Edistyneet / Avancerade )
4. Tävlingens standardtid (fi. Kilpailun ihanneaika)
standardtiden i sekunder (t.ex. 55)
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5. Tävlingens domare (fi. Kilpailun tuomari)
domarens för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MIA LAAMANEN)
6. Hundens placering (fi. Koiran sijoitus)
placeringen i tävlingen i siffror (t.ex. 1)
7. Hundens smeknamn (fi. Koiran kutsumanimi)
smeknamnet med stora bokstäver (t.ex. WIN)
8. Hundens rasförkortning (fi Koiran rotulyhenne)
rasförkortningen med stora bokstäver (t.ex. BORCOL) enligt Finska Agilityförbundets lista över
förkortningar
9. Hundens raskod (fi. Koiran rotukoodi)
Finska Kennelklubbens raskod i siffror (t.ex. 297)
10. Hundens officiella namn (fi. Koiran virallinen nimi)
officiella namnet med stora bokstäver t.ex. (KVARKIN ARWEN)
11. Hundens registreringsnummer (fi. Koiran rekisteritunnus)
registreringsnumret med prefix (t.ex. ER24627/05)
12. Hundens kön (fi. Koiran sukupuoli)
könet med stora bokstäver (UROS / HANE eller NARTTU / TIK)
13. Hundens ägare (fi. Koiran omistaja)
ägarens/ägarnas för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MARIA PURUSKAINEN)
14. Förarens namn (fi. Ohjaajan nimi)
förarens ena förnamn (tilltalsnamn) och släktnamn med stora bokstäver (t.ex. MARIA
PURUSKAINEN)
15. Förarens licensnummer (fi. Ohjaajan lisenssinumero)
förarens licensnummer = Sportti-ID i siffror (t.ex. 123456789). För den som tävlar som
utlänning antecknas en nolla (0) som licensnummer.
16. Föreningen som föraren representerar (fi. Ohjaajan edustama seura)
föreningens förkortning utgående från FIAGI´s lista över förkortningar (t.ex. ATD). Som
förening för en utländsk tävlande antecknas landet utgående från tävlingsrätten
(standardiserad, ISO 3166) med landets trebokstavskod inom parentes.
17. Prestationstid (fi. Suoritusaika)
prestationstiden i sekunder (t.ex. 4,32). Ifall resultatet är HYL (sv. diskvalificering), KESK (sv.
avbrutit) eller POISSA (sv. borta)
18. Poängen i banans inledande del (fi. Alkuosan pisteet)
poängen i siffror (t.ex. 4,32). Ifall resultatet är HYL (sv. diskvalificering), KESK (sv. avbrutit) eller
POISSA (fi. borta) anteckna ett streck (-).
19. Sammanlagda poängsumman (fi. Kokonaispisteet)
sammanräknade antalet poäng i inledande och avslutande delarna i siffror (t.ex. 44,32). Ifall
resultatet är HYL (sv. diskvalificering), KESK (sv. avbrutit) eller POISSA (fi. borta) antecknas ett
streck (-)
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20. Beviljade resultat för klassbyten och certifikat (fi. Myönnetyt luokanvaihto- ja
valioitumistulokset)
Inte i användning. Reserverad för senare anteckningar.
21. Klassens starttid (fi. Luokan alkamisaika)
klockslag (t.ex. 10:30)
22.-33. LÄMNAS TOMT
34. Ansvariga provfunktionären (fi. Vastaava koetoimitsija)
ansvariga provfunktionärens för- och efternamn med stora bokstäver (t.ex. MATTI VEKOTIN)
35. Ansvariga provfunktionärens medlemsnummer i kennelkubben (fi. Vastaavan
koetoimitsijan kennelliiton jäsennumero)
ansvariga provfunktionärens medlemsnummer i kennelklubben (123456)
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