
 

 

KYMENLÄÄNIN KENNELPIIRI RY 
 

VUODEN AGILITYKOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT 
 

Vuoden agility-koirapalkinto myönnetään vuosittain parhaiten agilityn kolmannessa kilpailuluokassa 
menestyneelle koiralle. Kilpailevan koiran omistajan tai omistajien on asuttava Kymenläänin kennelpiirin 
alueella. Mikäli kyseessä on yhteisomistuksessa oleva koira, jonka omistajat asuvat eri kennelpiirin alueella, 
ratkaisee koiran vakinainen asuinpaikkakunta. 

 
Kilpailukausi 1.1. – 31.12. 

 
Palkinto Vuoden Agilitykoirapalkinto 

 
Palkinnon myöntäminen Palkinnon myöntämisestä päättää Kymenläänin kennelpiiri ry:n hallitus 

yhdessä agility-yhteyshenkilön kanssa. Kilpailuun osallistuvat koirakot 
huolehtivat sovittuun aikaan mennessä tarvittavat tulokset piirin 
sihteerille. 

 
Palkinnon jakaminen Kymenläänin kennelpiirin vuosikokouksessa 

 
Pisteet Kilpailuun oikeuttavaan pistemäärän lasketaan kauden kymmenen (10) 

parasta 3-luokan tulosta = 100 p. Näiden lisäksi koirakko saa 
lisäpisteitä sijoituksista, arvokilpailu tuloksista ja sert-A/-H tuloksista. 
Kilpailuun oikeuttavat tulokset on saatava virallisesti järjestetyistä 
agilitykilpailuista 3-luokasta. Pohjoismaiden ulkopuolelta hyväksytään 
vain MM- ja EM- kilpailut. 

 
Muutokset Näitä sääntöjä voi muuttaa vain Kymenläänin Kennelpiiri ry. 

hallitus yhdessä agility-yhteyshenkilön kanssa. 



 

 

VUODEN AGILITYKOIRA KILPAILUN PISTELASKU 
 
Vuoden (=kalenterivuosi) tuloksista huomioidaan kymmenen (10) parasta nollatulosta 3-
luokasta.  
Pisteet annetaan seuraavasti: 

• Peruspisteet, nollatulos: 10 pistettä/tulos (maksimipistemäärä 100 pistettä) 
 

• Lisäpisteet sijoituksista (vain nollatuloksilla saavutetut sijoitukset huomioidaan): 
1. sija  10 pistettä 
2. sija  8 pistettä 
3. sija  6 pistettä 
4. sija  4 pistettä 
5. sija 2 pistettä (maksimipistemäärä 100 pistettä) 

 
• Lisäpisteitä saa lisäksi SERT-A ja SERT-H 

tuloksista:  
SERT-A 10 p 
SERT-H 10 p 

 
 • Lisäpisteitä saa lisäksi seuraavista arvokisoista, kaikki tulokset huomioidaan  
 1.  sija 2.  sija 3.  sija 4.-6- 

sijat 
7.-10. 
sijat 

11.-20. 
sijat 

MM-kisat 60 p 55 p 50 p 45 p 40 p 30 p 
EM-kisat (EO) 50 p 45 p 40 p 35 p 30 p 25 p 
PM-kisat 40 p 35 p 30 p 25 p 20 p 15 p 
SM-kisat 30 p 25 p 20 p 15 p 10 p 5 p 
Piirinmestaruus 25 p 20 p 15 p 10 p 5 p 1 p 
Avoin SM-kisat 
(JSP, Halli-SM, 
Games SM- 
kisat tms.) 

25 p 20 p 15 p 10 p 5 p 1 p 



 

 

 


