KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRIN AGILITYN PIIRINMESTARUUSKILPAILUN
JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty kennelpiirin hallituksessa 23.2.2017. Voimassa 1.3.2017 alkaen

1 KILPAILUN JÄRJESTÄMISOIKEUS
Piirinmestaruuskilpailuja saavat järjestää Kymenläänin kennelpiirin alueella olevat Suomen Kennelliiton ja
Suomen Agilityliiton (SAGI) jäsenyhdistykset. Järjestämisestä sovitaan jäsenyhdistysten kesken.

2 KILPAILUN ANOMINEN
Piirinmestaruuskilpailut anotaan kuten muutkin agilitykilpailut SAGI:lta anomisaikataulun mukaan.
Piirinmestaruuskilpailun arvo anotaan Kymenläänin kennelpiiriltä erillisellä kirjallisella anomuksella. Kilpailu
järjestetään 1.8. -31.12. välisenä aikana.

3 YKSILÖPIIRINMESTARUUSKILPAILU
Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) kennelpiirin
alueella vakinaisesti asuvan omistajan koira riippumatta omistajan/ohjaajan edustaman yhdistyksen
kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen omistajan kennelpiirin mestaruudesta, jonne koira on
pääasiassa sijoitettu. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta. Koiran on oltava
rekisteröity FCI:n tunnustamaan koirarekisteriin, tunnistusmerkitty ja on oikeutettu kilpailemaan agilityssa 3luokassa. Ohjaajalla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi.
Kennelpiirien agilityn yksilöpiirinmestaruuskilpailu järjestetään vuosittain mini-, medi- ja maksiluokissa.
Kennelpiirin yksilöpiirinmestaruuskilpailu käydään agilityn ylimmässä tasoluokassa.
Yksilöpiirinmestaruuskilpailu koostuu kahdesta kilpailusta, joiden yhteistulos ratkaisee
piirinmestaruuskilpailun sijoitukset. Toinen kilpailuista käydään agilityradalla ja toinen hyppyradalla. Kumpikin
kilpailu on virallinen, ja niissä noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä.
Kilpailut suositellaan pidettäväksi siten, että hyppyrata kilpaillaan ensin ja sen jälkeen agilityrata, jonne
startataan hyppyradan käänteisessä paremmuusjärjestyksessä.
Piirinmestaruusarvo jaetaan mini-, medi- ja maksiluokissa. Mikäli useampi koirakko päätyy tuloksissa
samaan virhepistemäärään ja samaan suoritusaikaan, piirinmestaruus selvitetään uusintaradalla. Muiden
sijoitusten ollessa kyseessä agilitytuomarin päätöksellä voidaan suorittaa uusinta tai sijoitus jaetaan.
Uusintasuoritukset eivät vaikuta koirakon saavuttamaan tulokseen; uusintasuorituksella ratkaistaan vain
sijoitukset.

4 JOUKKUEMESTARUUSKILPAILU
Kennelpiiriin kuuluva yhdistys voi osallistua joukkuepiirinmestaruuskilpailuun haluamallaan määrällä mini-,
medi- ja maksijoukkueita. Tarvittaessa kilpailun järjestäjä voi rajoittaa joukkueiden määrää. Rotujärjestöt
kilpailevat sen kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa, jonka alueella rotujärjestön kotipaikka on.
Joukkuekilpailu käydään agilityradalla. Ohjaaja voi osallistua usean eri kennelpiirin
joukkuepiirinmestaruuskilpailuihin eri koirilla. Yhden kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa ohjaaja
voi yhdessä kokoluokassa kilpailla vain yhdessä joukkueessa ja edustaa siten vain yhtä yhdistystä.
Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa kalenterivuosittain. Ohjaajalla
tulee olla voimassaoleva kilpailulisenssi. Mikäli ohjaaja edustaa muuta kuin lisenssiyhdistystään tulee
lisenssiyhdistykseltä saada hyväksyntä.
Joukkuekilpailuun ilmoitetaan neljä koiraa ja varakoira. Varakoiran saa ilmoittaa useampaan saman
yhdistyksen joukkueeseen, mutta se saa kilpailla vain yhdessä joukkueessa. Koirat saavat olla myös
alempien luokkien koiria.
Joukkueen kolmen parhaan koiran tulos lasketaan lopputulokseen. Joukkuekilpailussa tuloksen ollessa
sama eri joukkueilla, voittaa se joukkue, jolla on radalta vähemmän virheitä.
Joukkuekilpailu käydään siten, että ensin juoksevat jokaisen joukkueen 1. koirakot, tämän jälkeen jokaisen
joukkueen 2. koirakot jne. Joukkueiden viimeiset koirakot juoksevat käännetyssä paremmuusjärjestyksessä.

5 ILMOITTAUTUMINEN
Kennelpiirien agilityn piirinmestaruuskisoihin ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden
mukaisesti viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään mennessä. Vain maksetut ilmoittautumiset hyväksytään.
Koirakon tulee ilmoittautua kumpaankin yksilökilpailuun ja lisäksi merkitä ilmoittautumiseensa osallistuvansa
piirinmestaruuskilpailuun.
Piirinmestaruusjoukkueen kokoonpano ilmoitetaan yhdistysten kautta, eikä sitä voi muuttaa
ilmoittautumisajan päätyttyä.

6 MUUT SÄÄNNÖT
Muilta osin noudatetaan SAGI:n agilitykilpailuiden järjestämisohjetta ja agilitysäännöstöä.

7 PALKINNOT
Kennelpiiri toimittaa yksilökilpailussa piirinmestareille pronssiset plaketit. Kilpailun järjestäjä vastaa muista
kilpailun palkinnoista kuten muissakin kilpailuissa.

8 JÄRJESTÄMISOHJEEN MUUTTAMINEN
Tätä järjestämisohjetta voidaan muuttaa vain Kymenläänin kennelpiirin hallituksen päätöksellä.

