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SM-kilpailuohje 2021
Suomenmestaruus ratkaistaan sekä yksilö- e ä joukkuekilpailussa kahden radan yhteistuloksen perusteella.
SM-kilpailujen yksilö- ja joukkuekilpailu käydään kaikissa kansallisissa kokoluokissa 27.-29.8.2021 Turussa.
SM-kilpailuissa ovat voimassa viralliset agilitysäännöt. Ohjeessa B Laji- ja arvosteluohje on kuva u
Suomenmestaruuskilpailujen erityispiirteet. Mahdolliset lisätarkennukset on kirja u tähän kilpailuohjeeseen .
SM-kilpailuissa ei jaeta ser ﬁkaa eja, rankingpisteitä eikä SM-kilpailuissa tehtyjä nollatuloksia oteta
huomioon seuraavan vuoden SM-kisojen tulosvaa muksissa.

1.Osallistumisoikeus
SM-kilpailuihin osallistuvan ohjaajan ja koiran tulee täy ää joko yksilökisan tulosvaa mukset tai
joukkuekilpailun osallistumiskriteerit sekä säännön D.3 “Kilpailukelpoisuuden tarkastusohje” mukaiset
vaa mukset. Lisäksi ohjaajan tulee olla Suomen kansalainen ja edustaa lisenssiseuraansa. SM-kilpailuihin
osallistuvien koirilla tulee olla ohjeen D.10 “Kokoluokan määritysohje” mukainen vahviste u mi austulos.
Yksilökilpailu
Yksilökilpailuun osallistumaan on oikeute u koirakko, joka täy ää vähintään yhden seuraavista
tulosvaa muksista:
- Hallitseva yksilökilpailun Suomenmestari
- Hallitseva yksilökilpailun piirinmestari nollatuloksella. (Piirinmestaruuskilpailu pitää olla järjeste y
D.8. “Erityisten kilpailujen järjestämisohje” mukaises ennen 31.7.2021).
- Vuoden 2021 SM-kisojen tulosvaa mukset. Yhteensä tarvitaan viisi nollaa, joista enintään kaksi saa
olla hyppyradalta. Viiden nollan pitää sisältää tuplanolla (A+A, A+H). Nollien keruuaika on
1.7.2020-31.7.2021.**(muutos tulosvaa muksiin tehty 21.4.2021). Nollatulokset pitää olla saatu
vähintään kolmelta (3) eri tuomarilta.
- SM-kisoja edeltävänä perjantaina 27.8.2021 SM-kisajärjestäjän järjestämässä kilpailussa tehty
tuplanolla. Koirakko kisaa yksilökilpailussa samassa säkäluokassa, mistä on saanut perjantaina
osallistumisoikeuden.
*) Nollatulokset eivät ole riippuvaisia siitä, missä kokoluokassa ne on saavute u. Koirakko voi ilmoi autua
mihin tahansa kokoluokkaan (yhteen), johon koiralla on osallistumisoikeus.
**) Tuplanolla: Suomessa samalla paikkakunnalla, samana päivänä, kunkin koirakon peräkkäisissä
kolmosluokan kilpailuissa tehdyt nollatulokset, tuplanollan nollista vain toinen saa olla hyppyradalta.
Esimerkki: Jos paikkakunnalla on kolme star a, tuplanolla toteutuu mikäli koirakko tekee nollatuloksen
ensimmäisessä kilpailussa, on poissa toisesta kilpailusta ja tekee nollan kolmannessa kilpailussa (koiran
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peräkkäiset star t). Tuplanolla ei toteudu, mikäli kolmesta star sta keskimmäisen tulos ei ole nolla.
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailu on tarkoite u SAGI:n jäsenseuroille. Seura nimeää jäsenistään joukkueen. Mikäli seuralla ei
ole mahdollisuu a nimetä johonkin kokoluokkaan omaa joukkue a, se voi muodostaa yhdistelmäjoukkueen
yhden tai useamman SAGI:n jäsenseuran kanssa, jolla ei ole omaa joukkue a kyseisessä kokoluokassa.
Joukkueen koko on 4 koirakkoa + 1 varakoirakko, paitsi xS-luokassa 3 koirakkoa + 1 varakoirakko. Joukkueessa
olevilla koirilla tulee olla osallistumisoikeus agilityn ylimpään tasoluokkaan.
Lisenssiehtojen mukaises kilpailulisenssin hal ja voi lisenssiseuran kirjallisella luvalla edustaa toista SAGI:n
jäsenseuraa. Edustussiirto on mahdollista rotujärjestön, rotuyhdistyksen tai rotukerhon joukkueeseen sen
rotuisella koiralla, jota kyseinen yhdistys edustaa. Lisenssinhal jan on oltava kyseisen seuran jäsen.

2. Ilmoi autuminen ja sitä koskevat päivämäärät
Viimeinen ilmoi autumispäivä on 12.8.2021
Osallistumisoikeuden perjantain 27.8.2021 iltakilpailusta saaneen koirakon tulee ilmoi aa osallistumisestaan
yksilökilpailuun viimeistään tunnin kulu ua kilpailun pää ymisestä. Ilmoi autuminen tehdään
kilpailujärjestäjän ilmoi amalla tavalla. Maksukui esitetään järjestäjälle ennen kilpailun alkua.
Joukkueen nimeksi laitetaan edustusseuran koko nimi. Yhdistelmäjoukkueen nimessä kuuluu ilmoi aa kaikki
seurat, joiden koirakoista joukkue on koo u.

3.Lähtöryhmät ja -järjestys
Kokoluokat jaetaan luokan sisällä samankokoisiin rataantutustumisryhmiin. Tarkempi jako määräytyy
aikataulun ja lähtölistojen mukaises .
Yksilökilpailun karsintarata
Karsintaradan lähtöjärjestyksenä on karsintatulosten keruuajan viimeisen päivän mukaisen rankinglistan
käänteinen järjestys. Perjantain 28.7.2021 osallistumisoikeuden lunastaneet koirakot star aavat
kokoluokkansa ensimmäisinä. Mikäli ohjaajalla on samassa lähtöryhmässä useampi koira, tulee suoritusten
välissä olla vähintään 10 koirakkoa. Juoksunartut star aavat lähtölistan mukaisella paikalla.
Joukkuekilpailun karsintarata
Karsintaradan lähtöjärjestys arvotaan. Joukkueen sisäinen lähtöjärjestys on ilmoi autumisen mukainen ja
joukkueen kaikki jäsenet suori avat radan peräkkäin.
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Yksilö- ja joukkuekilpailun ﬁnaalirata
Finaaliradan lähtöjärjestys sekä yksilö- e ä joukkuekilpailussa on karsintaradan tulosten mukainen käänteinen
järjestys.

4.Ihanneaika
Ihanneaika (IA) määritetään sekä yksilö- e ä joukkuekilpailussa luokan nopeimman ratavirhee ömän
tuloksen suoritusaika, johon lisätään 7 sekun a. Ihanneaika pyöristetään ylöspäin seuraavaan täyteen
sekun in.

I A(yksilö ja joukkue) = t 1 + 7
5. Kilpailun kulku ja lopputulokset
Joukkuekilpailussa hylkäys on 100 virhepiste ä.

5.1 Karsintarata
Karsintarata sekä yksilö- e ä joukkuekilpailussa on hyppyrata.
Yksilökilpailu
Yksilökilpailun SM-ﬁnaaliin pääsee vähintään 10 kpl tai 15% osallistujamäärästä, kuitenkin enintään 40 parasta
koirakkoa / kokoluokka karsintaradan perusteella.
Joukkuekilpailu
Joukkuekilpailun SM-ﬁnaaliin pääsee vähintään 5 kpl tai 20% joukkueista, kuitenkin enintään 10 parasta
joukkue a / kokoluokka karsintaradan perusteella.

5.2 Finaalirata
Finaalirata on sekä yksilö- e ä joukkuekilpailussa agilityrata.
Yksilökilpailu
Yksilö Suomenmestaruuden jakoperuste on esite y ohjeessa “B laji- ja arvosteluohje”.
Joukkuekilpailu
Joukkue Suomenmestaruuden yhteistuloksen laskennassa jätetään huomioima a joukkueen hyppy- ja
agilityradan heikoimmain yksi äisen koirakon tulokset.
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