
Vuoden Agilitykoira / Agility tulokas / Agility junioriohjaaja
(voimassa 1.1.2016- )

1. Kilpailuun osallistuvan koiran ohjaajan pitää olla Koirakerho Rähmä-Käpälät ry:n jäsen. 
Kilpailuvuoden jäsenmaksun tulee olla maksettu. Koiran pitää kaikissa vuoden aikana 
osallistumissaan virallisissa yksilökisoissa edustaa Koirakerho Rähmä-Käpäliä. Ohjaaja ei saa 
osallistua muiden paikalliskoiraseurojen vastaavaan kilpailuun (poislukien oman rotuyhdistyksen 
kilpailut). 

2. Kilpailussa otetaan huomioon kymmenen (10) parasta 0- ja 5- tulosta kalenterivuoden aikana 
osallistumistaan Suomessa kisatuissa virallisista agility-yksilökilpailuista. Tulokset ilmoitetaan 
seuran nimeämälle pistelaskijalle aina erikseen mainittuun päivämäärään mennessä.

3. Mikäli kolmosluokan koiralla on yksikin nollatulos, sijoitetaan se ennen kakkos- ja ykkösluokan,   
TAI kolmosluokan vitostuloksia tehneitä koiria (pisteistä riippumatta).  Kolmosluokan 
nollatuloksella hyppää näin ollen kaikkien ykkös- ja kakkosluokan koirien sekä kolmosluokassa 
vain vitostuloksia tehneiden koirien ohi. Näin listan kärjessä ennen kakkos – ja ykkösluokan 
koiria tai kolmosluokan vitosia tehneitä koiria, on aina kolmosluokan nollatuloksen tehnyt koira. 

Pisteitä saa seuraavasti:

Tulos 1 luokka 2 luokka 3 lk

0 1 x 1 (=1) 1 x 2 (=2) 1 x 3 (=3)

0,01 - 5 0,3 x 1 (=0,3) 0,3 x 2 (=0,6) 0,3 x 3 (=0,9)

Lisäksi koira saa lisäpisteitä kolmosluokan (yksilö)arvokisoista ja ne huomioidaan seuraavasti:

Mikäli arvokilpailu sisältää kaksi (tai useamman) rataa ja osallistuja saa näiltä nollan / vitosen, saa 
kertoimella korottaa kaikkien ko. sijoitukseen vaikuttavien nolla- / vitos- ratojen pistemäärän. 
Tällainen kilpailu lasketaan kuitenkin vain yhdeksi kilpailuksi kymmenen huomioitavan kilpailun 
mukana. 

Lisäkertoimet kolmosluokan (yksilö)arvokisoista:

1. sija kerroin 2. sija kerroin 3. sija kerroin 4.- 6. sija kerroin 7.- 10. sija kerroin

PiirM 2 1,5 1,3 1,2 1,1

SM, PM, MM 3,25 3 2,8 2,5 2

Lisäpisteet voi lukea hyväksi vain samojen kisojen pisteistä, joista peruspisteet koostuvat. 

esimerkki:
Koira voittaa piirimestaruuskultaa, saaden molemmilta kisaradoilta nollan.
Pisteet: ekalta radalta 3 (1x3) ja tokalta radalta myöskin 3 (1x3). Yhteensä 6p. Tämä tulos kerrotaan arvokisojen 
lisäkertoimella 2 (Piirimestaruusvoitto). Yhteensä piirimestaruuskisojen voiton arvo on siis 12 pistettä (6x2). Tämä 
lasketaan yhdeksi tulokseksi kymmenen huomioitavan kisan joukossa, vaikka ratoja onkin ollut kaksi.

4. Pisteiden mennessä tasan, ratkaisee nollaprosentti (nollat / kaikki kyseisen vuoden startit) koirakon 
kaikista ko. vuoden kilpailuista laskettuna.

5. Vuoden Agility tulokas – palkinto jaetaan tuloslistalla ylimmäs päässeelle kyseisenä vuonna 
kisauransa aloittaneelle koiralle.



6.  Vuoden Agility junioriohjaaja -palkinto jaetaan tuloslistalla ylimmäs päässeelle alle 18-vuotiaille 
ohjaajalle.

7. Voittaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, jonka hän palauttaa viimeistään sovittuun 
päivämäärään mennessä pistelaskijalle. Jos sama ohjaaja voittaa palkinnon kolme kertaa, hän saa 
palkinnon haltuunsa ja yhdistys hankkii uuden kiertopalkinnon. 

Palkintoihin liittyy valokuvakirja, joka on ns. ikuisesti kiertävä. Valokuvakirja palautetaan 
myöskin sovittuun päivämäärään mennessä pistelaskijalle. 

7. Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa muuttaa näitä sääntöjä. Sääntömuutos astuu voimaan päätöstä 
seuraavan kalenterivuoden alussa. Sääntömuutoksesta tiedotetaan jäsenille yhdistyksen 
kotisivuilla. 
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