POHJOIS-KARJALAN KENNELPIIRI RY.

AGILITYN PIIRINMESTARUUSSÄÄNNÖT

1. KILPAILUN JÄRJESTÄMISOIKEUS
Piirinmestaruuskilpailuja saavat järjestää Pohjois-Karjalan kennelpiirin alueella olevat Suomen
Kennelliiton(SKL) ja Suomen Agilityliiton (SAGI) jäsenyhdistykset.
2. KILPAILUN ANOMINEN
Piirinmestaruuskilpailut anotaan kuten muutkin agilitykilpailut SAGIlta anomisaikataulun mukaan.
Piirinmestaruuskilpailun arvo anotaan Pohjois-Karjalan kennelpiiriltä erillisellä kirjallisella
anomuksella. Kilpailun järjestämisajankohdan tulee olla yhteneväinen Suomen Agilityliiton voimassa
olevien piirinmestaruuskilpailuiden järjestämistä koskevien sääntöjen ja ohjeiden kanssa.
3. KILPAILULUOKAT
Piirinmestaruudesta kilpaillaan 3. luokan koirakoiden kesken. Piirinmestaruus jaetaan erikseen
kaikissa Suomen Agilityliiton vahvistamissa virallisissa kokoluokissa kunkin kokoluokan
voittajakoirakolle.
Joukkuepiirinmestaruuskilpailun järjestämisessä noudatetaan ensisijaisesti Suomen Agilityliiton
voimassaolevia sääntöjä. Jos Suomen Agilityliiton säännöstö ei muuta määrää, joukkueluokan
muodostaa 3-4 koiraa mistä tahansa säkäryhmästä ja tasoluokasta sekä mahdollinen
joukkuekohtainen varakoira. Joukkueen kaikki koirat suorittavat saman radan. Joukkueen tuloksen
muodostaa kolmen (3) parhaan tuloksen tehneen koirakon yhteenlaskettu pistemäärä laskettuna rataja aikavirheistä. Pienimmän yhteenlasketun tuloksen saavuttanut joukkue on agilityn
joukkuepiirinmestari. Tasatuloksessa nopeamman yhteisajan tehnyt joukkue voittaa.
4. OSALLISTUMISOIKEUS
 Yksilökilpailu
Kilpailuun piirinmestaruudesta on oikeutettu osallistumaan ilmoittautumishetkellä Pohjois-Karjalan
kennelpiirin alueella vakituisesti asuvan omistajan koira riippumatta omistajan/ohjaajan
edustaman yhdistyksen kotipaikasta. Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin
mestaruudesta. Koiran on oltava rekisteröity FCI:n tunnustamaan koirarekisteriin,
tunnistusmerkitty ja on oikeutettu kilpailemaan agilityssa 3-luokassa.
Ohjaajalla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi. Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän
antamien ohjeiden mukaisesti. Vain maksetut ilmoittautumiset hyväksytään.
 Joukkuekilpailu
Kennelpiiriin kuuluvilla yhdistyksillä on oikeus lähettää joukkue joukkuepiirinmestaruuskilpailuun.
Rotujärjestöt kilpailevat sen kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa, jonka alueella
rotujärjestön kotipaikka on. Yhdistys voi osallistua yhdellä tai useammalla joukkueella kennelpiirin
joukkuepiirinmestaruuskilpailuun.
Ohjaaja
voi
osallistua
usean
eri
kennelpiirin
joukkuepiirinmestaruuskilpailuihin
eri
koirilla.
Yhden
kennelpiirin
joukkuepiirinmestaruuskilpailussa ohjaaja voi yhdessä kokoluokassa edustaa vain yhtä
yhdistystä, jonka jäseneksi ohjaaja kuuluu. Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin
joukkuepiirinmestaruuskilpailussa kalenterivuosittain.
Tarvittaessa kilpailunjärjestäjä voi rajoittaa joukkueiden määrää. Rajoituksesta ja
rajoitusperusteista on mainittava kilpailuanomuksessa. Joukkuekilpailussa tuloksen ollessa sama
eri joukkueilla, voittaa se joukkue, jolla on radalta vähemmän virheitä. Joukkuekilpailu on
virallinen, ja siinä noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä. Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä
kilpailukirjaan.
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5. KILPAILUN SÄÄNNÖT
Pohjois-Karjalan kennelpiirin agilityn piirinmestaruus ratkaistaan agilityn 3-luokassa, kussakin
säkäryhmässä kahden radan yhteistuloksen perusteella. Kilpailuradoista toinen on agilityrata ja toinen
hyppyrata, joista molempien on oltava virallisia ratoja. Mikäli useampi koira saa täsmälleen saman
tuloksen, ratkaistaan piirinmestaruus lyhyellä uusintaradalla. Kilpailuissa noudatetaan SKL:n ja SAGIn
sääntöjä.
Piirinmestaruuskokeeseen osallistuvia koiria tai joukkueita tulee olla vähintään kolme. Jos osallistujia
on vähemmän, jää mestaruus sinä vuonna jakamatta.
Mikäli piirinmestaruuskilpailu on käyty Suomen Agilityliiton säännöstön mukaisesti ja voittaja täyttää
muut SM-kilpailuun osallistumiselle asetetut vaatimukset oikeuttaa yksilöpiirinmestaruuskilpailun
voitto osallistumaan seuraavan vuoden SM-kilpailuun.
6. PALKINNOT
Kennelpiiri vastaa piirinmestareille (voittaja) annettavista palkinnoista (yksilö- ja joukkuekilpailu).
Kilpailun järjestäjä vastaa muista kilpailun palkinnoista kuten muissakin kilpailuissa. Kilpailun järjestäjä
voi anoa kennelpiiriltä kilpailun järjestämiseen avustusta voimassa olevan kennelpiirin avustusohjeen
mukaisesti.
7. SÄÄNTÖJEN ENSISIJAISUUS
Mikäli nämä säännöt ovat joiltain osin ristiriidassa Suomen Agilityliiton antamien
piirinmestaruuskisojen järjestämistä koskevien sääntöjen ja ohjeiden kanssa, noudatetaan aina
ensisijaisesti SAGIn säännöstöä.
8. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry:n päätöksellä.
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