Pohjois-Savon Kennelpiiri ry

1.1.2013 alkaen

VUODEN AGILITY-KOIRA KILPAILUN SÄÄNNÖT
Vuoden AGILITY-koira -palkinto on kiertopalkinto, joka jaetaan kennelpiirin
vuosikokouksessa.
Kaiverrus toteutetaan jaoksen sihteerin ohjeistuksen mukaisesti. Vuoden-koirakilpailussa
palkitaan vain voittaja. Jaosto voi halutessaan luopua kiertopokaalin kaivertamisesta, jos
katsoo paremmaksi hankkia kiertävän valokuvakansion, joka kiertää pokaalin mukana.
Kaiverrukset maksaa pokaalinhaltija.
Kiertopalkinto palautetaan Pohjois-Savon Kennelpiirin palvelus- ja seurakoirajaoston
sihteerille uudelleen jaettavaksi 31.1. mennessä. Kiertopalkinnon saa omakseen kolmesta
peräkkäisestä kiinnityksestä koirakohtaisesti.
Kilpailukausi on kalenterivuosi. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa virallisissa
kilpailuissa kilpailleet koirat, jotka vakinaisesti asuvat kennelpiirin alueella. Ohjaajan tai
omistajan (vähintään yksi omistaja) tulee olla Pohjois-Savon Kennelpiirin jäsenyhdistyksen
jäsen ja asua piirin alueella.
Pistelaskussa huomioidaan vuoden kymmenen (10) parasta tulosta virallisista kilpailuista
Suomessa (kansalliset ja kansainväliset kilpailut).
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kaikki kilpailuvuoden tulokset 31.1. mennessä
kennelpiirin agilityvastaavalle, kymmenen parasta tulosta merkittynä. Tuloksista tulee ilmetä
kilpailupaikka, -aika, tuomari, luokka, tulos, sijoitus ja arvokilpailut.
Kilpailun voittaa eniten pisteitä kerännyt koira. Pisteet lasketaan alla olevan taulukon
mukaan. Pisteiden mennessä tasan voittaa enemmän tuloksia (kymmenestä merkitystä)
ylemmässä kilpailuluokassa tehnyt kilpailija. Jos eroa ei saada, ratkaisee paremmuuden 0tulosprosentti kaikkien vuoden aikana ylemmässä luokassa tehtyjen tulosten osalta.
Niidenkin mennessä tasan, ratkaisee saadut sijoitukset (eniten 1. sijoja jne.)
PISTETAULUKKO
2. luokka
Tulos
0.00
0.01-5.99
6.00-15.99

Pisteet
6
3
1

3. luokka

Tulos
0.00
0.01-5.99
6.00-15.99

Pisteet
10
4
2

KV-luokka
14
6
3

Lisäpisteet:
Osallistuminen maailmanmestaruuskilpailuihin
10 p.
Osallistuminen pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin
10 p.
Osallistuminen SM-karsintoihin
5 p.
Osallistuminen SM-karsintoihin
3 p.
Suomenmestaruus/MM-karsinnat, sijoitukset:
1. sija 25 p. 5. sija 16 p. 9. sija 12 p. 13. sija 8 p. 17. sija 4 p.
2. sija 23 p. 6. sija 15 p. 10. sija 11 p. 14. sija 7 p. 18. sija 3 p.
3. sija 20 p. 7. sija 14 p. 11. sija 10 p. 15. sija 6 p. 19. sija 2 p.
4. sija 17 p. 8. sija 13 p. 12. sija 9 p. 16. sija 5 p. 20. sija 1 p.
Osall. Piirinmestaruuskilpailuun 1 p., 1. sija 5 p., 2.sija 3 p., 3. sija 1 p.
Näitä sääntöjä voi muuttaa vain Pohjois-Savon Kennelpiirin hallituksen päätöksellä. Säännöt
ovat hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 20.9.2012 ja astuvat voimaan 1.1.2013.

