Muutokset sääntöihin, tietoisku kisaajalle
Yleisiä
-

Osallistumismaksun suorittamatta jättäminen poistaa koiran kilpailuoikeuden
Koiran tulee olla kilpailun edellyttämässä fyysisessä kunnossa
Kiimanartut saavat osallistua kaikkiin luokkiin, lähtevät omalla arvotulla paikallaan. Ohjaaja voi
halutessaan pyytää rahat takaisin, jos ei halua osallistua. (Juoksutodistus)

Tuloskirja = kilpailukirja + mittaustodistus (mittaustodistus pitää aina olla mukana!)

Tasoluokat, siirrot
-

-

-

-

-

-

-

Termit:
o LUVA = luokanvaihtotulos;
o OIVA/OVA = oikeuttaa luokanvaihtoon;
o PAVA = pakottaa luokanvaihtoon
Sääntö:
o Koira tarvitsee vähintään 2 agi-LUVAa, mutta yhteensä 3 LUVAa vaihtaakseen ylempään
tasoluokkaan. Jos koirakolla on vain 1 agi-LUVA, voi jatkossa kerätä loputtomiin hyppyjä.
1- ja 2-luokissa ei jaeta enää jatkossa SERTIä
Koira voi siirtyä 3 LUVA-tuloksen jälkeen ylempään tasoluokkaan
o Jos on vuonna 2017 saanut siirron 3-luokkaan, muttei ole vielä startannut, pitää silti anoa
siirtoa takaisin 2-luokkaan, koska voimassa olleen säännön vuoksi on jo siirretty.
Koiran on pakko siirtyä 8 LUVA-tuloksen jälkeen ylempään tasoluokkaan
o Jos koira siirtyy 3 tai alle 8 tuloksen jälkeen, siirto merkitään 1. kilpailussa siirron jälkeen
tuloskirjaan
Jos koira halutaan siirtää alempaan tasoluokkaan (1 tai 2 tasoa), tulee siitä lähettää anomus
SAGIlle.
o Anomuksen hyväksymisen jälkeen koira voi taas kisata alemmassa tasoluokassa.
o Siirto alempaan luokkaan merkitään tuloskirjaan 1. alemman luokan kilpailussa
Alempaan luokkaan siirtynyt koira uudet siirtotulokset, ennenkuin se voi siirtyä ylempään luokkaan
o 3-luokassa saadut sertit eivätkä valion arvot mitätöidy siirrossa. Koira voi valioitua vain
kerran.
Edestakaisten siirtojen määrää ei ole rajattu
Aiemmin alaspäin siirtyneet (3 -> 2lk) lähtevät keräämään siirtotuloksia muiden tavoin

Tuloksien kerääminen
-

Vanhat tulokset käyvät vaikka kokoluokka vaihtuu
Tuloksia voi kerätä ristiin eri kokoluokissa
Kokoluokkaa ei merkitä tuloskirjaan

Mittaus ja kokoluokat
-

-

-

Koirakon tulee kilpailuun ilmoittautuessaan päättää missä kokoluokassa kisaa, kisapaikalla
kokoluokkaa ei saa enää muuttaa
o Paitsi 1. kertaa kisaamaan tulevat saa muuttaa, joilla mittausta ei vielä tehty
”Vanhat” koirat voivat tulla pikkuluokkiin vain, jos heillä on mittaustodistus
o Mittaustodistus pitää hankkia 30.6.2019 mennessä
Ensikertalaiset saavat väliaikaisen mittaustodistuksen, joka voimassa 6kk. Tämän aikana on käytävä
mittaustilaisuudessa hakemassa virallinen todistus.
o Ensikertalainen kisaa yhden tuomarin mittauksen perusteella määritetyssä kokoluokassa,
kunnes mittaustodistus vahvistetaan
Muita kuin ensikertalaisia EI mitata jatkossa kisoissa
o Jatkossa vain SAGIn mittaustilaisuudet

Muuta kysyttävää: kitu@agilityliitto.fi

