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HalliSM-kilpailut

HalliSM-kilpailut järjestetään vuosittain maaliskuussa. Kilpailujen paikkakunta sekä tarkat

päivämäärät löytyvät SAGIn arvokilpailukalenterista. Kilpailut järjestetään siten, että yksittäinen

kokoluokka kilpailee sekä karsintaradat että finaaliradat yhden kilpailupäivän aikana.

Kilpailunjärjestäjä julkaisee tarkemmat päiväkohtaiset aikataulut ja luokkajaot SAGIn

arvokilpailusivuilla heti niiden varmistuttua.

Kaikki halliSM kilpailut ovat virallisia agilitykilpailuja, joissa noudatetaan agilitysäännöstöä. Ohjeessa

“D.8 Erityisten kilpailujen järjestämisohje” on kuvattu halliSM-kilpailujen erityispiirteet. Mahdolliset

poikkeukset virallisiin sääntöihin on kirjattu näihin kilpailusääntöihin.

1. Osallistumisoikeus

Kaikkien halliSM-kilpailuihin osallistuvien koirakoiden tulee täyttää säännön D.3

“Kilpailukelpoisuuden tarkastamisohje” mukaiset vaatimukset.

Osallistujia otetaan SAGIn rankingin mukaisessa järjestyksessä 80 koirakkoa kaikissa muissa

kokoluokissa paitsi pikkumineissä. Pikkuminikoirakkoja otetaan 40 kpl. Mikäli joku kokoluokka jää

vajaaksi, niin ylimääräiset paikat jaetaan mahdollisimman tasan kaikkien kokoluokkien kesken. Ns.

jakojäännöspaikat eli viimeiset ylimääräiset paikat annetaan sille kokoluokalle, jossa on eniten

ilmoittautuneita koirakoita.

Säkäluokka XS S M SL L

Koirakoiden määrä 40 80 80 80 80

2. Ilmoittautuminen ja sitä koskevat päivämäärät

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen julkaistaan SAGIn arvokilpailusivuilla. Ilmoittautuminen

sulkeutuu kolmea arkiviikkoa ennen kilpailuja. Viimeinen ilmoittautumispäivä on aina maanantai.

Ranking sulkeutuu kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisen sulkeutumista. Ilmoittautumisen tulee olla

auki vähintään 7 vrk.

3. Lähtöryhmät ja -järjestys sekä toiminta lähdössä

Viikonlopun molemmilla karsintaradoilla lähtöjärjestys on rankingin mukainen käännetty järjestys.
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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.

Lähtökarsinoihin ja itse lähtöalueelle voi ottaa mukanaan hihnan, jota voi käyttää leluna tai jossa on

kiinni lelu. Sekä odottaessa että lähdössä koiraa saa leikittää hihnalla / hihnassa olevalla lelulla.

Lelusta ei saa päästä ääniä.

Leikkiminen on lopetettava, kun tuomari antaa lähtöluvan.

4. Kilpailuformaatti

HalliSM-kilpailuissa on kaikille säkäluokille kaksi karsintarataa (agilityrata ja hyppyrata) sekä yksilö- ja

joukkuefinaali. Kaikkien kilpailijoiden tulee edustaa omaa lisenssiseuraa sekä yksilö- että

joukkuekilpailussa.

Yksilöfinaali kilpaillaan yksittäisellä agilityradalla.

Joukkuefinaali kilpaillaan KAIKISSA KOKOLUOKISSA kolmen koirakon viestinä, jossa jokaisella
osallistujalla on oma radan osa. Joukkueradalla voi olla sekä agility- että hyppyrataosuuksia.
Suoritusaika alkaa, kun ensimmäinen koira ylittää lähtölinjan ja katkeaa, kun viimeinen koirakko
suorittaa viimeisen esteen. Joukkuefinaalissa yhden koirakon hylätystä suorituksesta saa 100
virhepistettä eli joukkueen huonoin mahdollinen tulos on 300 virhepistettä. Hylkäyksen sattuessa
joukkue saa normaalisti suoritusajan, kunhan joukkueen kaikki koirakot suorittavat radan
kilpailunomaisesti eli suorittavat kaikki esteet oikeassa järjestyksessä (putkea ja hyppyjä ei tarvitse
suorittaa oikeasta suunnasta, kunhan suoritus on kilpailunomainen). Mikäli hylkäyksen jälkeen esteitä
jää suorittamatta, niin joukkueen suoritusaikaan lisätään 300 sekuntia jokaisesta ei-kilpailunomaisen
suorituksen tehneestä koirakosta.

Kaikki kokoluokat kilpailevat kaikki omat starttinsa yhden kilpailupäivän aikana. Lauantaina kilpailevat

pikkuminit sekä kaksi muuta kokoluokkaa. Sunnuntaina kilpailevat kaksi jäljelle jäänyttä kokoluokkaa.

Karsintaradat kilpaillaan aamusta / aamupäivästä ja finaalit karsintojen jälkeen. Yksilöfinaali

kilpaillaan ennen joukkuefinaalia.

5. Finaalit

Kirjoitusasun helpottamiseksi ohje on kirjoitettu vain yksillä luvuilla ja ne luvut viittaavat mini-, medi-,
pikkumaksi- ja maksiluokkien määriin. Pikkumineissä kaikki alla olevat luvut jaetaan kahdella eli
finaaleihin pääsee puolet vähemmän koirakoita/joukkueita.

Sekä yksilöfinaali että joukkuefinaali ovat erillisiä kilpailuja, joiden voittajat ovat kyseisen vuoden
hallisuomenmestareita.

5.1. Yksilöfinaali

Yksilöfinaaliin pääsee yhteensä 20 koirakkoa / kokoluokka eli 10 parasta koirakkoa sekä agility- että
hyppyradalta.
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● Mikäli koirakko pääsee finaaliin molemmilta radoilta, niin kilpailijan huonompi sijoitus
jätetään huomioimatta, jolloin sen radan tuloslistalta pääsee yksi koirakko enemmän
finaaliin.

● Mikäli koirakolla on sama sijoitus molemmilta radoilta, niin hyppyradan sijoitus jätetään
huomioimatta, jolloin hyppyradalta pääsee tuloslistalta yksi koirakko enemmän finaaliin.

● Paikkoja täytetään niin kauan, että finaaleissa on 20 koirakkoa karsintaradalta

Finaalin lähtöjärjestes on karsintaradan sijoitusten mukainen käännetty lähtöjärjestys. Ensimmäisenä
lähtee hyppyradan heikoimmalla sijoituksella finaaliin päässyt koirakko, sitten agilityradan
heikoimmalla sijoituksella finaaliin päässyt koirakkoa ja niin edelleen. Aivan viimeisenä lähtee
edellisen vuoden voittaja eli hallitseva hallisuomenmestari.

5.2. Joukkuefinaali

Joukkuefinaaleihin pääsee 10 parasta joukkuetta (eli seuraa). Molemmilta karsintaradoilta lasketaan
jokaisen seuran kolmen parhaan koirakon sijoitukset yhteen. Hylätyille koirakoilla annetaan 80
pistettä. Finaaliin pääsee 10 vähiten pisteitä saanutta seuraa. Jokainen seura valitsee itse ketkä kolme
koirakkoa juoksee joukkuefinaalissa.

6. Palkintojen jako

Palkinnot jaetaan heti tulosten varmistuttua. Palkintojen jako pyritään tekemään ennen seuraavan

luokan finaalisuoritusten alkua.


