
Piirinmestaruussäännöt 
Satakunnan Kennelpiiri 
 
Agilityn Piirinmestaruuskilpailujen järjestämisohje 
 
 
1. KILPAILUN ANOMINEN 
 
Kennelpiirien agilityn piirinmestaruuskilpailut järjestetään 1.1.-31.7.  Kilpailut anotaan SAGIlta kuten 
kansalliset agilitykilpailut. Piirinmestaruuskilpailun arvo anotaan alueen kennelpiiriltä erillisellä kirjallisella 
anomuksella. 
 

 
2. OSALLISTUMISOIKEUS 
 
Yleistä: Ohjaajan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Ohjaajalla on oltava 
voimassa oleva kilpailulisenssi. Kiimassa olevat nartut saavat osallistua piirinmestaruuskilpailuun. 
 
 
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. 
Yksilöpiirinmestaruuskilpailu käydään agilityn ylimmässä tasoluokassa. 
 
 
Joukkuepiirinmestaruuskilpailu 
 
 
Kennelpiiriin kuuluvilla yhdistyksillä ja rotujärjestöjen Satakunnan Kennelpiirin alueen paikallisosastoilla on
oikeus lähettää joukkue joukkuepiirinmestaruuskilpailuun. Yhdistys voi osallistua yhdellä tai useammalla 
pikkumini- mini, medi-, pikkumaksi ja maksijoukkueella 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. Koira voi joukkuekilpailuissa kilpailla eri 
kokoluokassa kuin saman tapahtuman yksilökilpailuissa.

 



3. ILMOITTAUTUMINEN 
 
 
Piirinmestaruuskisoihin ilmoittaudutaan kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti viimeiseen 
ilmoittautumispäivämäärään mennessä. Vain maksetut ilmoittautumiset hyväksytään. Yksilökilpailuun 
osallistuvan koirakon tulee ilmoittautua kumpaankin kilpailuun ja lisäksi merkitä ilmoittautumiseensa 
osallistuvansa piirinmestaruuskilpailuun. Piirinmestaruusjoukkueen kokoonpano ilmoitetaan yhdistysten 
kautta, eikä sitä voi muuttaa ilmoittautumisajan päätyttyä. 
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4. KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 
 
 
Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailun käytännön järjestelyistä, hankkii kilpailupaikan ja toimihenkilöt ja ottaa 
vastaan ilmoittautumiset jne. Kilpailun ajanotto on suositeltavaa järjestää sähköisesti. Kilpailunjärjestäjä 
huolehtii kaikista kilpailuun ja sen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista. Kilpailuun voidaan lahjoittaa 
kiertopalkintoja, jolloin lahjoittaja esittää kiertopalkinnon luovutusperusteet, jotka kennelpiiri hyväksyy. 
 
 
5. KILPAILUN ERITYISPIIRTEET 
 
 
5.1 Yksilökilpailu 
 
Yksilöpiirinmestaruuskilpailu järjestetään vuosittain pikkumini-, mini-, medi-, pikkumaksi 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. 
 
 
Piirinmestaruusarvo jaetaan pikkumini.  mini-, medi-, pikkumaksi-, 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. 
 
 
Kilpailukirjaan merkitään kummankin virallisen kilpailun tulokset voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. 
Lisäksi piirinmestaruuskilpailun voittaneen koiran kilpailukirjaan merkitään kennelpiiri, 



piirinmestaruusratojen yhteistulos ja sijoitus. Piirinmestaruuden yhteistulosta ei lasketa SM-kilpailujen tai 
maajoukkueen karsintakilpailun valintakriteereihin, eikä sen perusteella jaeta sertifikaattia. 
 
 
Piirinmestaruuskilpailun voittaja (tuloksella 0,00) on oikeutettu osallistumaan seuraavan vuoden SM-
kilpailuun, mikäli piirinmestaruuskilpailu on käyty tässä ohjeessa esitetyllä tavalla ja voittaja täyttää muut 
SM-kilpailuun osallistumiselle asetetut vaatimukset. 
 
 
5.2 Joukkuekilpailu 
 
Joukkuekilpailu käydään viidessä (5) säkäluokassa (pikkumini, mini, medi, pikkumaksi, maksi) 
Satakunnan Kennelpiirin alueella jokaisella yhdistyksellä on mahdollisuus lähettää joukkueita kuhunkin 
kokoluokkaan 
Joukkuekilpailussa tuloksen ollessa sama eri joukkueilla, voittaa se joukkue, jolla on radalta vähemmän 
ratavirheitä. Joukkuekilpailu on virallinen, ja siinä noudatetaan kaikilta osin agilitysäännöstöä. 
Joukkuekilpailun tuloksia ei merkitä kilpailukirjaan. 
 
 
Agilitysäännöstössä mainitaan seuraavat kohdat joukkuekisasta: 
 
Joukkueluokka: Joukkueluokassa kilpaileva joukkue muodostuu 3 – 4 samaan kokoluokkaan kuuluvasta 
koirakosta. Lisäksi joukkueeseen voidaan nimetä yksi (1) varakoirakko. Joukkuekilpailu voidaan käydä 
agility- tai hyppyradalla. Joukkuetulos saadaan laskemalla joukkueen kolmen (3) parhaan koirakon tulokset
yhteen. Joukkueella tulee olla erikseen nimetty joukkueenjohtaja. Joukkueenjohtajan ja joukkueeseen 
kuuluvien ohjaajien on oltava joukkueen edustaman yhdistyksen jäseniä. Kilpailussa tai 
kilpailutapahtumassa koira voi kuulua vain yhteen joukkueeseen.  Sama rajoitus koskee myös 
varakoirakoita. 
 
 
Koirakon vaihtaminen joukkuekilpailussa: Joukkuekilpailuun ilmoitetun joukkueen koirakoita tai 
varakoirakkoa ei voi enää vaihtaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Mikäli joukkueen joku koirakko 
ei pysty osallistumaan kilpailuun, tulee sen paikalla lähteä joukkueen varakoirakko. Varakoirakon 
siirtymisestä varsinaisen koirakon tilalle tulee ilmoittaa kilpailunjärjestäjälle välittömästi. Joukkueen 
lopullinen kokoonpano tulee vahvistaa ennen kilpailun alkua kilpailupaikalla. Mikäli joukkueeseen kuuluva 
ohjaaja on estynyt osallistumaan kilpailuun, voidaan koiran ohjaajaksi vaihtaa toinen kilpailukelpoisuuden 
ehdot täyttävä ohjaaja. Toisen ohjaajan siirtymisestä varsinaisen ohjaajan tilalle tulee ilmoittaa 
kilpailunjärjestäjälle välittömästi. Ohjaajaa ei voi vaihtaa enää rataantutustumisen jälkeen ilman painavia 
syitä. 
 
 
Piirinmestaruuskilpailun tulokset tulee toimittaa SAGIn ja Kennelliiton toimistolle sekä Satakunnan 
Kennelpiirille viimeistään viikko kilpailujen jälkeen. SAGIlle on lisäksi toimitettava selvitys 
piirinmestaruuskilpailun järjestämisestä tämän ohjeen mukaisesti. 
 


