
VUODEN AGILITYKOIRA JA AGILITYTULOKAS 

 
 

Osallistumisoikeus 
Koiran ohjaajan on oltava Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS ry:n jäsen ja edustettava yhdistystä. 

Jos ohjaaja alkaa edustaa yhdistystä kesken kilpailukauden, huomioidaan tulokset ensimmäisestä 

edustusajankohdasta lähtien. 
 

Kilpailukausi 
Kilpailukausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12. 

 
Tulosten ilmoittaminen 

Listaa koiran 10 parasta tulosta ja lähetä lista erikseen ilmoitettavaan osoitteeseen. Selvyyden vuoksi 

lähetä vain yhden koiran tulokset per viesti. Ainoastaan kilpailukirjaan merkityt viralliset tulokset 
huomioidaan. 

 
Palkinnon jakaminen 

Kiertopalkinto jaetaan voittajille yhdistyksen kevätkokouksessa. Kolmelle parhaalle koirakolle jaetaan 

kunniakirja. 
 

Palkinnon katkeaminen 
Kiertopalkinto kiertää 10 vuotta. Tämän jälkeen sen saa omakseen ohjaaja, jolla on siihen eniten 

kiinnityksiä (=eniten voittoja). Jos eniten kiinnityksiä omaavia ohjaajia on useampia, arvotaan palkinto 
eniten kiinnityksiä omaavien kesken. 

 

Palkinnon voittajan tehtävät 
Voittaja täydentää valokuvakansioon: 

- vuosiluvun 
- kuvan koirasta ja itsestään 

- koiran tiedot: 

virallinen nimi ja kutsumanimi 
rekisterinumero ja syntymäaika 

kasvattaja 
- omistajan tiedot: 

koiran omistaja 

koiran ohjaaja 
- kilpailun voiton tuoneet tulokset 

Voittaja vastaa kiertopalkinnon toimittamisesta seuraavan vuoden vuosikokoukseen! 
 

Vuoden agilitykoira 
Sijoitusten määräytyminen 

Mini-, midi- ja maksikoirat kilpailevat samasta kiertopalkinnosta. 10 parasta tulosta huomioidaan. 

Kilpailujen tulee olla virallisia agilitykilpailuja. Hyppyratatuloksia hyväksytään enintään kaksi 
kappaletta. 

 
Pisteitä jaetaan oheisen taulukon mukaisesti: 

 

1. luokka (tuloksiin huomioidaan ainoastaan nollatulokset) 

1. sija 4 pistettä 

2. sija 3 –”- 

3. sija 2 –”- 

 



2. luokka (tuloksiin huomioidaan ainoastaan nollatulokset) 

1. sija 8 pistettä 

2. sija 6 –”- 

3. sija 2 –”- 

 

3. luokka (tuloksiin huomioidaan ainoastaan nollatulokset) 

1. sija 20 pistettä 

2. sija 10 –”- 

3. sija 5 –”- 

 

Lisäpisteet 

Piirinmestaruuskilpailut (yksilökilpailun kokonaistulos) 

1. sija 20 pistettä 

2. sija 10 –”- 

3. sija 5 –”- 

 

Suomenmestaruuskilpailut (yksilökilpailu, virallinen) 

1. sija 50 pistettä 

2. sija 40 –”- 

3. sija 30 –”- 

4. sija 20 –”- 

5. sija 10 –”- 

 

Karsinnat 

1. sija 50 pistettä 

2. sija 40 –”- 

3. sija 30 –”- 

4. sija 20 –”- 

5. sija 10 –”- 

 

Pohjoismaidenmestaruuskilpailut (yksilökilpailu, virallinen) 

1. sija 50 pistettä 

2. sija 40 –”- 

3. sija 30 –”- 

4. sija 20 –”- 

5. sija 10 –”- 

 

Maailmanmestaruuskilpailut (yksilökilpailu, virallinen) 

1. sija 100 pistettä 

2. sija 80 –”- 

3. sija 60 –”- 

4. sija 40 –”- 

5. sija 20 –”- 

 

Maailmanmestaruuskilpailut (joukkue, virallinen) 

1. sija 80 pistettä 



2. sija 60 –”- 

3. sija 40 –”- 

4. sija 20 –”- 

5. sija 10 –”- 

 

Tuloksissa otetaan huomioon kymmenen (10) parasta yksittäistä kilpailutulosta ja mahdollisesti niissä 

kertyneet lisäpisteet. Pisteiden mennessä tasan voittaa se, jolla on suurin yksittäinen pistemäärä (esim. 

MM- kilpailuiden voitto 100 p). Jos edelleen ollaan tasapisteissä, voittaa se, jolla on enemmän 1. 

sijoituksia ylimmästä tasoluokasta kilpailuun laskettavalta ajalta. Mikäli ollaan edelleen tasapisteissä, 

voittaa kilpailuun laskettavalla kaudella enemmän 2. sijoituksia saavuttanut jne. 

 

Vuoden agilitytulokas 

Sijoitusten määräytyminen 

Mini-, midi- ja maksikoirat kilpailevat samasta kiertopalkinnosta. Kilpailuun huomioidaan (5) parasta 

tulosta koiran ensimmäiseltä kilpailukaudelta (tuloksiin huomioidaan ainoastaan nollatulokset). 

Kilpailuiden tulee olla virallisia agilitykilpailuja. Hyppyratatuloksia hyväksytään enintään yksi kappale. 

Pisteitä jaetaan yllä olevan taulukon mukaisesti. 


