
VUODEN AGILITYKOIRAKKO     

Kilpailuun voivat osallistua koirakot, joissa ohjaaja on WeCA:n jäsen ja kilpailee 
WeCA:n lisenssillä. Vain WeCA:n lisenssillä tehdyt tulokset lasketaan mukaan 
kilpailuun. Kilpailu on koirakkokohtainen.  

Kilpailussa huomioidaan vain kyseisen kalenterivuoden (1.1.-31.12.) aikana 
virallisissa agilitykisoissa saavutetut tulokset. Tätä ajanjaksoa kutsutaan näissä 
säännöissä nimellä kilpailuvuosi. Myös Suomen ulkopuolella virallisissa 
agilitykilpailuissa saavutetut tulokset otetaan huomioon, mikäli kilpailija toimittaa niistä todisteet, joista käy 
ilmi saatu tulos, sijoitus ja koirakkomäärä (esim. kopio kisakirjasta tai tulosluettelo). 

Pisteet lasketaan alla olevien taulukoiden mukaisesti.  

Peruspisteissä otetaan huomioon enintään kymmenen (10) virallisissa agilityn yksilökisoissa saavutettua 
tulosta ja vain 0-tulokset (rata- ja aikavirheetön suoritus) kelpaavat. Peruspisteet riippuvat sekä 
sijoituksesta että luokan osallistujamäärästä. 

Peruspisteiden lisäksi on mahdollista saada lisäpisteitä jälkimmäisen taulukon mukaisesti. Lisäpisteissä 
otetaan huomioon kaikki kilpailuvuoden agilitykilpailut ja saavutukset. Yhteispisteet lasketaan 
peruspisteiden ja lisäpisteiden summana. 

Peruspisteet lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti: 

 

Peruspisteet, enintään kymmenen (10) nollatulosta 
Sijoitus 1. 2. 3. 4. 5.+ 
Luokan osallistujamäärä 1 – 14 koirakkoa 
1-luokka 4 3 2 1 1 
2-luokka 6 4 3 2 2 
3-luokka 12 10 6 4 3 
Luokan osallistujamäärä 15 – 29 koirakkoa 
1-luokka 8 5 3 2 1 
2-luokka 10 8 6 4 2 
3-luokka 16 13 9 6 3 
Luokan osallistujamäärä 30 tai enemmän 
1-luokka 10 7 5 3 1 
2-luokka 14 10 7 4 2 
3-luokka 20 16 12 8 3 
 

Koirakon peruspisteisiin lisätään Lisäpisteet alla olevan taulukon mukaisesti (jatkuu seuraavalla sivulla): 

 
Lisäpisteet (kaikki kilpailuvuoden kilpailut ja saavutukset) 
Suomen agility- tai hyppyvalion titteliin oikeuttavien kisatulosten saavuttaminen (ei vaadita 
näyttelytulosta) 

10 

Muiden maiden kuin Suomen agility- tai hyppyvalion titteliin oikeuttavien kisatulosten 
saavuttaminen (ei vaadita näyttelytulosta) 

5 

...  
Osallistumisoikeus kyseisen kilpailuvuoden agilityn SM-kisoihin 5 
Osallistumisoikeus kyseisen kilpailuvuoden agilityn maajoukkuekarsintaan 7 



Piirinmestaruuskilpailujen yksilökisassa sijoittuminen (tuloksesta riippumatta): 
1. sija 
2. sija 
3. sija 

 
20 
18 
10 

Suomenmestaruuskilpailujen tai halli-SM-kisojen yksilökisassa sijoittuminen (tuloksesta 
riippumatta): 

1. sija 
2. sija 
3. sija 
4. sija 
5. sija 
6. sija 
7. sija 
8. sija 
9. sija 
10. sija 

 

50 
45 
40 
35 
33 
31 
29 
27 
25 
23 

Pääsy Suomen agilitymaajoukkueeseen  100 

Pääsy European Open - tai World Agility Open -joukkueeseen 50 
 
Mikäli kahden tai useamman koirakon yhteispisteet menevät tasan, ratkaisee ylemmässä luokassa saatujen 
parhaiden sijoitusten määrä voittajan, eli eniten 1. sijoja ylemmässä luokassa voittanut koirakko voittaa. 

Saavutettujen 1. sijoitusten määrän ollessa tasan ratkaisee 2./3./jne. sijoitusten määrä. Mikäli tasapisteisiin 
päätyneet koirakot ovat kilpailleet eri tasoluokissa, voittaa koirakko, jolle kilpailuun on ilmoitettu tulos 
ylemmästä tasoluokasta. Sijoitusten määriä laskettaessa otetaan huomioon samat tulokset kuin 
peruspisteitä laskettaessa. 

WeCA:n hallitus määrittää kullekin kilpailuvuodelle määräajan, johon mennessä esilasketut pisteet 
toimitetaan hallitukselle. Pistelaskussa käytetään siihen tarkoitukseen laadittua lomaketta, jonka mukaan 
liitetään kopio tai valokuva koiran kilpailukirjasta. Vain määräaikaan mennessä toimitetut pisteet ja 
kopiot/kuvat huomioidaan. 


