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Maajoukkueiden karsintakilpailut

Suomen Agilityliitto lähettää maajoukkueet kolmeen eri tapahtumaan:

1. European Open heinä-elokuun vaihteessa

2. Pohjoismaiden Mestaruuskilpailut elokuun alussa

3. Maailmanmestaruuskilpailut syys-lokakuussa

Maajoukkueiden karsintakilpailujavarten järjestetään karsintakilpailut kahtena (2)eri viikonloppuna.

Viikonlopun tarkat päivämäärät löytyvät SAGIn arvokilpailukalenterista. Maajoukkueiden

karsintakilpailut käydään FCI-kokoluokissa

1. viikonloppu 2 agilityrataa ja hyppyrata

2. viikonloppu 3 agilityrataa ja 2 hyppyrataa

Kilpailunjärjestäjä julkaisee tarkemmat päiväkohtaiset aikataulut ja luokkajaot SAGIn

arvokilpailusivuilla heti niiden varmistuttua.

Kaikki karsintakilpailujen kilpailut ovat virallisia agilitykilpailuja, joissa noudatetaan agilitysäännöstöä.

Ohjeessa “D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje” on kuvattu karsintakilpailujen erityispiirteet.

Mahdolliset poikkeukset virallisiin sääntöihin on kirjattu näihin maajoukkuekarsintakilpailun ohjeisiin.

1. Osallistumisoikeus

Kaikkien maajoukkuekarsintakilpailuihin osallistuvien koirakoiden tulee täyttää säännön D.3

“Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje” mukaiset vaatimukset.

Maajoukkueen karsintakilpailuihin osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerkittyjä ja

rekisteröityjä Suomen Kennelliiton rotukoirarekisteriin (koirarekisterin ohje) vähintään 12 kuukautta

ennen MM- tai PM-kilpailua.

Koira, joka on osallistunut FCI:n arvokilpailuun, osallistuu jatkossa FCI:n arvokilpailujen ja PM-kisojen

karsintakilpailuun FCI:n mittauksen perusteella vahvistetussa kokoluokassa siitä huolimatta, että

koiran kokoluokkaa olisi kansallisesti muutettu. Näiden koirien karsintakriteerit on saavutettava

koiran kansallisesti vahvistetussa kokoluokassa.

Maajoukkueiden karsintakilpailuissaosallistujamäärä on rajoitettu 80 koirakkoon / kokoluokka 1.

karsinnoissa ja 60 koirakkoon / kokoluokka 2. karsinnoissa. Mikäli joku kokoluokka jää vajaaksi, niin

ylimääräiset paikat jaetaan mahdollisimman tasan kaikkien kokoluokkien kesken. Ns.

https://agiarvokisat.com/
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jakojäännöspaikat eli viimeiset ylimääräiset paikat annetaan sille kokoluokalle, jossa on eniten

ilmoittautuneita koirakoita.

Karsinta I Karsinta II

Edellisen vuoden menestyjät 5 -

Karsinta I parhaat - 20

Ranking vähintään 75 vähintään 40

Maksimimäärä 80 60 + 6
(ennakkokilpailu)

Tarkennukset osallistujamääriin / osallistumisoikeuteen:

Karsinta I - edellisen vuoden menestyjät

● Edellisen vuoden MM-joukkue (max. 5 kpl)

● Koirakko osallistuu edellisen vuoden MM-joukkueen  mukaiseen kokoluokkaan.

Karsinta II - karsinta I parhaat

● 1. karsintaviikonlopunkaikkien ratojen yhteispistemäärien 20 parasta.

Ranking

● Ranking-pisteet tulee kerätä siitä kokoluokasta, missä koirakko kilpailee karsintakilpailuissa.

● Mikäli viimeisiä osallistujapaikkoja jaettaessa kilpailuun ilmoittautuneita koirakoita on

rankingissa tasapisteissä, kilpailuihin pääsevät koirakot arvotaan.

Ennakkokilpailu

● Edellä mainittujen kriteereiden lisäksi toiseen karsintakilpailuun saa paikan ennakkokilpailun

agility- ja hyppyradalta jokaisen kokoluokan kolme (3) parasta ennakkokilpailusta pisteitä

saanutta koirakkoa, joilla ei ennestään ole karsintapaikkaa. Ennakkokilpailussa  pisteet

lasketaan samalla tavalla kuin maajoukkuiden karsintakilpailuissa.

● Koirakoiden  tulee täyttää kaikki osallistumisoikeuden vaatimukset.

● Paikat jätetään täyttämättä mikäli ennakkokilpailusta  ei tule pisteitä ansaitsevia koirakoita.

2. Ilmoittautuminen ja sitä koskevat päivämäärät
Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen julkaistaan SAGIn arvokilpailusivuilla. Ilmoittautuminen

sulkeutuu kolmea (3)  arkiviikkoa ennen karsintoja. Viimeinen ilmoittautumispäivä on aina

maanantai.  Jälki-ilmoittautumisia ei oteta.
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Ranking sulkeutuu kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisen sulkeutumista. Ilmoittautumisen tulee olla

auki vähintään 7 vrk.

3. Lähtöryhmät ja -järjestys
Jokaisen kilpailupäivän lähtöjärjestys määräytyy sen hetkisen kokonaispistemäärän mukaan. Ensin

lähtevät karsintapisteettömät koirakot käännetyn rankingpisteytyksen mukaisesti ja lopuksi lähtevät

maajoukkueiden karsintakilpailuissaeniten karsintapisteitä keränneet koirakot. Yhden kilpailupäivän

aikana lähtöjärjestystä ei muuteta.

Kokoluokat jaetaan luokan sisällä samankokoisiin rataantutustumisryhmiin. Tarkempi jako määräytyy

aikataulun ja lähtölistojen mukaisesti. Mikäli ohjaajalla on samassa lähtöryhmässä useampi koira,

tulee suoritusten välissä olla vähintään 20 koirakkoa.

Maajoukkuiden karsintakilpailuissa on käytössä 15 sekunnin sääntö lähtötilanteissa. Tuomarin

antamasta lähtöluvasta on 15 sekuntia aikaa lähteä radalle. Jos kilpailija ei lähde radalle tuossa

ajassa, suoritusaika lähtee käyntiin, kun 15 sekuntia on kulunut lähtöluvasta.

4. Ihanneaika
Ihanneaika (IA) määritetään kolmen nopeimman suoritusajan (tn) keskiarvona, johon lisätään 5

sekuntia. Ihanneaika pyöristetään sadasosasekunnin tarkkuuteen.

s𝐼𝐴 =  
(𝑡

1
+𝑡

2
+𝑡

3
)

3 + 5

5. Pisteet
Pisteitä saa sekä 0- että 5-tuloksella. Ratavirheettömällä tuloksella pisteet lasketaan vähentämällä

ihanneajasta (IA) koirakon suoritusaika (SA) ja kertomalla saatu erotus kymmenellä. Viiden

virhepisteen tuloksen pisteet lasketaan ihanneajan (IA) ja suoritusajan (SA) erotuksena.

𝑃
0−𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

=  𝐼𝐴 − 𝑆𝐴( ) × 10

𝑃
𝑒𝑛𝑖𝑛𝑡ää𝑛 5 𝑣𝑝 𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

=  𝐼𝐴 − 𝑆𝐴( )

Ns. ylityssäännön mukaan enimmäispistemäärä radalta on 70 p. Mikäli voittaja saisi yli 70 pistettä,

korjataan kaikkien pisteitä saavien pistemäärää vähentämällä niistä voittajan korjaamattoman

pistetuloksen ja 70 pisteen erotus.

Esimerkki:

Voittaja saa ratavirheettömän tuloksen aikaan 31,00s; kakkonen saa ratavirheettömän tuloksen

aikaan 38,00s; kolmonen saa ratavirheettömän tuloksen aikaan 38,50s ja nelonen saa tuloksen 5
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aikaan 30,50s. Kilpailussa ei tule muita tuloksia.

s𝐼𝐴 =  31+38+30,5
3 + 5 = 38, 17

p𝑃
1. 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

=  38, 17 − 31( ) × 10 = 71, 70

p𝑃
2. 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

=  38, 17 − 38( ) × 10 = 1, 70

ei pisteitä, koska koirakolle tuli yliaikaa𝑃
3. 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

p𝑃
4. 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

=  38, 17 − 30, 5( ) = 7, 67

Voittaja ei voi saada yli 70p, joten sovelletaan ylityssääntöä. Esimerkissä ylimenevä pistemäärä 1,70p

vähennetään kaikilta pisteitä saavilta.

Tuloskorjatut pistemäärät ovat:

p𝑃
1. 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

= 71, 70 − 1, 70 = 70

p𝑃
2. 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

= 1, 70 − 1, 70 = 0

p𝑃
4. 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒𝑒𝑡

=  7, 67 − 1, 70 = 5, 97

6. Lopputulos ja sijoitukset

Kaikkiin kilpailuihin lähetetään FCI:n / PKU:n vahvistama määrä joukkueita. Suomi lähettää jokaiseen

kokoluokkaan saman määrän koirakoita. Mikäli joukkueessa olevien koirakoiden määrä ei ole neljällä

jaollinen, niin hallitus päättää kuinka ylimääräiset paikat jaetaan. Tässä ohjeessa on oletettu

joukkueiden muodostuvan 4 koirakosta. Oletetut joukkuemäärät EO:ssa ja PM:ssä on 2 kpl /

kokoluokka ja MM:ssä 1 kpl / kokoluokka.

Joukkueen lopulliset koiramäärät vahvistetaan, kun saadaan virallinen tieto FCI:ltä ja PKU:lta asiasta.

KAIKKIIN Joukkuevalintoihin otetaan huomioon viiden (5) parhaan karsintaradan pisteet.
Poikkeuksena kohdassa 6.1. mainittu ensimmäisen karsintaviikonlopun voittaja, joka saa paikan
EO-joukkueeseen ensimmäisen karsintaviikonlopun perusteella.
Eniten pisteitä kerännyt koirakko on karsintakilpailun voittaja. Kilpailijan ei ole pakko osallistua
kaikille karsintaradoille. Samaan pistemäärään päätyneet koirakot saavat saman sijoituksen kuitenkin
siten, että lopulliset sijoitukset sijoista 1–10 selvitetään uusintaradalla (viikonlopun viimeinen rata).

Vastaus mahdollisesta edustusjoukkuepaikan vastaanottamisesta tulee antaa yhteydenotossa
ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

6.1. EO-maajoukkueen valinta

Joukkueen lopulliset koiramäärät vahvistetaan, kun saadaan virallinen tieto FCI:ltä.
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EO-joukkueeseen valitaan 8 koirakkoa / kokoluokka.
● Jokaisesta kokoluokasta ensimmäisen karsintaviikonlopun paras koirakko saa automaattisen

paikan EO-joukkueesta.
● Jokaisen säkäluokan neljä (4) parasta koirakkoa muodostavat ensimmäisen joukkueen ja neljä

seuraavaksi parasta seuraavan joukkueen.
● Loput koirakoista muodostavat varakoirakkolistan

6.2. MM-/PM-maajoukkueen valinta

PM-joukkueen lopulliset koiramäärät vahvistetaan, kun saadaan virallinen tieto PKU:lta.
MM-joukkueeseen valitaan 4 koirakkoa / kokoluokka, joista 3 koirakkoa osallistuu yksilökilpailuihin.

PM-joukkueeseen valitaan 8 koirakkoa / kokoluokka, joista kaikki osallistuvat yksilökilpailuihin.

Joukkueen ja varakoirakoiden määräytyminen

● MM-yksilökilpailuun valitaan kolme (3) parasta koirakkoa

● MM-joukkuekilpailuun neljä (4) parasta koirakkoa.

● PM-kilpailuihin lähetetään PKU:n  voimassaolevien sääntöjen mukaiset joukkueet.

○ Joukkueet muodostetaan pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

● Jokaiseen kilpailuun varakoirakkona toimii seuraavana pistetaulukossa oleva koirakko.

● Koirakot, jotka eivät ole saavuttaneet MM-  tai PM-joukkuepaikkaa muodostavat

varakoirakkolistan.

7. Kilpailusta koituvat kustannukset ja niiden tuki
SAGI vastaa kaikkien edustusjoukkueiden ilmoittautumiskuluista. PM- ja MM-Joukkueen jäsenet

saavat joko vuosittain päätettävän avustuksen matka- ja majoituskustannuksiin tai SAGI hoitaa niitä

keskitetysti. Majoituksista ja matkoista voidaan periä omavastuuosuus.


