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SM-kilpailun kilpailuohje
SM-kilpailut järjestetään vuosittain elokuun lopulla. Kilpailujen paikkakunta sekä tarkat päivämäärät löytyvät

SAGIn arvokilpailukalenterista. Lauantaina kilpaillaan yksilöissä ja sunnuntaina joukkueissa. Kilpailunjärjestäjä

julkaisee tarkemmat päiväkohtaiset aikataulut ja luokkajaot SAGIn arvokilpailusivuilla heti niiden varmistuttua.

SM-kilpailuissa ovat voimassa viralliset agilitysäännöt. Ohjeessa “B Laji- ja arvosteluohje” on kuvattu

Suomenmestaruuskilpailujen erityispiirteet. Mahdolliset lisätarkennukset on kirjattu tähän kilpailuohjeeseen.

SM-kilpailuissa ei jaeta sertifikaatteja, rankingpisteitä eikä SM-kilpailuissa tehtyjä nollatuloksia oteta

huomioon seuraavan vuoden SM-kisojen tulosvaatimuksissa. Varsinaisen SM-kilpailutapahtuman

ulkopuolisessa ennakkokilpailussa (myöhemmin SM-etkot) jaetaan sertifikaatit, rankingpisteet, sekä nollat

kelpaavat seuraavan vuoden tulosvaatimuksiin.

1.Osallistumisoikeus

SM-kilpailuihin osallistuvan ohjaajan ja koiran tulee täyttää joko yksilökisan tulosvaatimukset tai

joukkuekilpailun osallistumiskriteerit sekä säännön D.3 “Kilpailukelpoisuuden tarkastusohje” mukaiset

vaatimukset. Lisäksi ohjaajan tulee olla Suomen kansalainen ja edustaa lisenssiseuraansa. SM-kilpailuihin

osallistuvien koirilla tulee olla ohjeen D.10 “Kokoluokan määritysohje” mukainen vahvistettu mittaustulos.

Yksilökilpailu

Yksilökilpailuun osallistumaan on oikeutettu koirakko, joka täyttää vähintään yhden seuraavista

tulosvaatimuksista:

- Hallitseva yksilökilpailun Suomenmestari

- Hallitseva yksilökilpailun piirinmestari nollatuloksella.

- Piirinmestaruuskilpailu pitää olla järjestetty D.8. “Erityisten kilpailujen järjestämisohje”

mukaisesti viimeistään 31.7.

- Koirakon tulee olla saavuttanut 1.8.-31.7. kolmosluokassa vähintään kahdeksan (8) nollatulosta1.

Nollatuloksista neljä (4) saa olla hyppyradalta. Kahdeksan nollatuloksen pitää sisältää vähintään joko

yksi (1) tuplanollatulos agiradalla2 tai kaksi (2) tuplanollatulosta hyppyradoilta3. Nollatuloksia pitää

olla saatu vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta.

- SM-etkoissa tehty tuplanolla. Koirakko kilpailee SM-kilpailun yksilökilpailussa samassa kokoluokassa,

mistä on saanut perjantaina osallistumisoikeuden.

1) Nollatulokset eivät ole riippuvaisia siitä, missä kokoluokassa ne on saavutettu. Koirakko voi ilmoittautua

mihin tahansa kokoluokkaan (yhteen), johon koiralla on osallistumisoikeus.
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2) Tuplanolla agiradalla: Suomessa samalla paikkakunnalla, samana päivänä, kunkin koirakon peräkkäisissä

kolmosluokan kilpailuissa tehdyt nollatulokset, joista vähintään toinen nolla tulee agilityradalta. Esimerkki: Jos

paikkakunnalla on kolme starttia, tuplanolla toteutuu mikäli koirakko tekee nollatuloksen ensimmäisessä

kilpailussa, on poissa toisesta kilpailusta ja tekee nollan kolmannessa kilpailussa (koiran peräkkäiset startit).

Tuplanolla ei toteudu, mikäli kolmesta startista keskimmäisen tulos ei ole nolla.

3) Tuplanolla hyppyradalta: Suomessa samalla paikkakunnalla, samana päivänä, kunkin koirakon peräkkäisissä

kolmosluokan kilpailuissa tehdyt hyppyratojen nollatulokset

Joukkuekilpailu

Joukkuekilpailu on tarkoitettu SAGI:n jäsenseuroille. Joukkueen koko on enintään 4 koirakkoa + 1

varakoirakko. Joukkueessa olevilla koirilla tulee olla osallistumisoikeus agilityn ylimpään tasoluokkaan.

Joukkueiden muodostamiselle on olemassa seuraavat vaihtoehdot:

a) Ensisijaisesti jäsenseura nimeää jäsenistään joukkueen.

b) Yhdistelmäjoukkue. Mikäli jäsenseuralla ei ole mahdollisuutta nimetä johonkin kokoluokkaan omaa

joukkuetta, se voi muodostaa yhdistelmäjoukkueen yhden tai useamman jäsenseuran kanssa, jolla ei

ole omaa joukkuetta kyseisessä kokoluokassa. Yhdessä kokoluokassa voi yhdestä jäsenseurasta olla

koirakoita vain yhdessä joukkueessa (joko seuran oma tai yhdistelmäjoukkue).

c) Lisenssiehtojen mukaisesti kilpailulisenssin haltija voi lisenssiseuran kirjallisella luvalla edustaa toista

SAGI:n jäsenseuraa. Lisenssin edustussiirto on mahdollista rotujärjestön, rotuyhdistyksen tai

rotukerhon joukkueeseen sen rotuisella koiralla, jota kyseinen yhdistys edustaa. Lisenssinhaltijan on

oltava sen seuran jäsen, jonne hänen edustusoikeutensa siirretään joukkuekilpailun ajaksi.

Ohjaaja voi edustaa eri seuroja vain eri kokoluokissa. Samassa kokoluokassa ohjaaja voi olla vain yhdessä

joukkueessa.

2. Ilmoittautuminen ja sitä koskevat päivämäärät

Tarkemmat ilmoittautumiseen liittyvät päivämäärät julkaistaan SAGIn arvokilpailusivuilla. Ilmoittautuminen

sulkeutuu viimeistään kahta viikkoa ennen kilpailuja. Viimeinen ilmoittautumispäivä on aina maanantai.

Ilmoittautumisen tulee olla auki vähintään 7 vrk. Lähtöjärjestykset tehdään elokuun ensimmäisen päivän

rankingin mukaan. Mikäli joukkuekilpailussa koiran ohjaaja sairastuu / ei pysty osallistumaan kilpailuun, niin

koiralle voidaan ottaa varaohjaaja, kunhan ohjaaja täyttää joukkuekilpailun osallistumisoikeuden.

Osallistumisoikeuden perjantain ennakkokilpailusta saaneen koirakon tulee ilmoittaa osallistumisestaan

SM-kilpailun yksilökilpailuun viimeistään yhden (1) tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä. Ilmoittautuminen

tehdään kilpailujärjestäjän ilmoittamalla tavalla. Maksukuitti esitetään järjestäjälle ennen kilpailun alkua.

Joukkueen nimeäminen

Joukkue nimetään edustusseuran kitun käyttämän lyhenteen mukaisesti. Yhdistelmäjoukkueessa kirjoitetaan

kaikkien seurojen lyhenteet.
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3.Lähtöryhmät ja -järjestys sekä toiminta lähdössä

Kokoluokat jaetaan luokan sisällä samankokoisiin rataantutustumisryhmiin. Tarkempi jako määräytyy

aikataulun ja lähtölistojen mukaisesti.

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 pitää lopettaa, kun tuomari antaa lähtöluvan.

Yksilökilpailun karsintarata

Karsintaradan lähtöjärjestyksenä on elokuun ensimmäisen päivän mukainen rankinglistan käänteinen

järjestys. Kilpailuja edeltävänä perjantaina osallistumisoikeuden lunastaneet koirakot starttaavat

kokoluokkansa ensimmäisinä. Saman ohjaajan koirat pyritään laittamaan eri tutustumisryhmiin. Mikäli

samalla ohjaajalla on samassa lähtöryhmässä useampi koira, tulee suoritusten välissä olla vähintään 20

koirakkoa. Juoksunartut starttaavat lähtölistan mukaisella paikalla.

Joukkuekilpailun karsintarata

Karsintaradan lähtöjärjestys on joukkuekoirakoiden rankingin mukainen käännetty järjestys. Joukkueen

sisäinen lähtöjärjestys on ilmoittautumisessa ilmoitettu järjestys. Joukkueen kaikki jäsenet suorittavat radan

peräkkäin. Mikäli samalla ohjaajalla on eri kokoluokkien rataantutustumiset ja suoritukset samaan aikaan, niin

joukkueen yksittäinen koirakko voi juosta ratansa joko edellisessä tai seuraavassa tutustumisryhmässä.

Yksilö- ja joukkuekilpailun finaalirata

Finaaliradan lähtöjärjestys sekä yksilö- että joukkuekilpailussa on karsintaradan tulosten mukainen käänteinen

järjestys. Mikäli ohjaajalla on finaalissa useampi koira, tulee suoritusten välissä olla vähintään 10 koirakkoa.

4.Ihanneaika

Ihanneaika (IA) määritetään sekä yksilö- että joukkuekilpailussa luokan nopeimman ratavirheettömän

tuloksen suoritusaika, johon lisätään 7 sekuntia. Ihanneaika pyöristetään ylöspäin seuraavaan täyteen

sekuntiin.

(ö  ) = 
1
+ 7

3 (4)



Suomen Agilityliitto ry KILPAILUOHJE

Hallitus hyväksynyt 11.10.2022

SM-KILPAILUN KILPAILUOHJE

5. Kilpailun kulku ja lopputulokset

Joukkuekilpailussa hylkäys on 100 virhepistettä. Mikäli joukkueessa on vähemmän kuin kolme osallistujaa,

puuttuvasta tuloksesta tulee 100 virhepistettä. Joukkuekilpailun voittaja on joukkue, jolla on vähiten

virhepisteitä.

5.1 Karsintarata

Karsintarata sekä yksilö- että joukkuekilpailussa on hyppyrata. Joukkuekilpailun karsintaradalla on korkeintaan

18 estettä.

Yksilökilpailu

Yksilökilpailun SM-finaaliin pääsee 20 parasta tuloksen tehnyttä koirakkoa pikkuminiluokasta. Kaikista muista

kokoluokista SM-finaaliin pääsee 40 parasta tuloksen tehnyttä koirakkoa.

Joukkuekilpailu

Joukkuekilpailun SM-finaaliin pääsee 6 karsintaradan parasta joukkuetta pikkuminiluokasta. Kaikista muista

kokoluokista joukkuekilpailun SM-finaaliin pääsee 10 karsintaradan parasta joukkuetta.

5.2 Finaalirata

Finaalirata on sekä yksilö- että joukkuekilpailussa agilityrata.

Yksilökilpailu

Yksilö Suomenmestaruuden jakoperuste on esitetty ohjeessa “B laji- ja arvosteluohje”.

Joukkuekilpailu

Joukkue Suomenmestaruuden yhteistuloksen laskennassa huomioidaan joukkueen koirakoiden kolme (3)

parasta tulosta hyppy- ja agilityradan osalta.

6. Palkintojen jako

Finaaliratojen jälkeen kilpailun kolme parasta (koirakkoa/joukkuetta) juoksevat kunniakierroksen, minkä

jälkeen jaetaan palkinnot. Palkinnot pyritään jakamaan ennen seuraavan luokan kilpailusuoritusten alkamista.
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