
RATAHENKILÖ 
 
Olet tehtävässä, missä sinulla on hyvä tilaisuus seurata kilpailusuorituksia ja oppia agilityn 
hienouksia! Muista kuitenkin, että tehtäväsi on osaltasi huolehtia, että kilpailuluokan 
jokaisella kilpailijalla on toisiinsa nähden tasavertainen rata suoritettavana. 
 
Ratamestari jakaa ratahenkilökunnan tehtävät jokaista luokkaa varten. Kullakin 
ratatoimihenkilöllä on vastuullaan osa radan esteistä. Tehtäväsi on seurata tarkkaavaisesti 
kaikkia suorituksia ja korjata jokaisen koiran jälkeen rata ennalleen omalta osaltasi. 
Ratahenkilökunta toimii aina ripeästi ja iloisesti häiritsemättä rataa suorittavaa koirakkoa. 
 
Este, joka suoritetaan radalla useammin kuin kerran, korjataan kilpailuparin suorituksen 
aikana ellei tuomari toisin määrää. Heti jokaisen kilpailuluokan jälkeen kaikki toimihenkilöt 
osallistuvat seuraavan luokan radan rakentamiseen ratamestarin ohjauksessa. Älä siis 
poistu tauolle ennen kuin uusi rata on rakennettu valmiiksi. 

Hypyt 

 Pudonneet rimat nostetaan oikealle korkeudelle (tarkista hyppykorkeus 
ratamestarilta) 

 Rimoja ei saa kiilata siivekkeiden väliin, vaan niillä tulisi olla liikkumavara 
 Siivekkeet pysyvät paikallaan 
 Ota vaihtorima valmiiksi, saat uuden riman paikalleen nopeammin 
 Älä häiritse suorittavaa koiraa: jos et ehdi takaisin paikallesi radan aikana 

korjattavan esteen luota, pysähdy kunnes koirakko on ohittanut sinut 

Putki 

 Putken päiden ja tukien paikat merkitään alustaan ja huolehditaan etteivät ne muutu 
kilpailuluokan aikana 

 Putken muodon on pysyttävä koko luokan ajan samana 
 Putken paikka on hyvä tarkistaa varsinkin MAXI-luokassa joka koirakon jälkeen tai 

aina tarvittaessa 
 Lisää tarvittaessa painoja niin ettei putki liikkuisi juurikaan 

Pussi 

 Pussin suuaukon paikka merkitään alustaan ja huolehditaan ettei se muutu kilpailun 
aikana 

 Pussin kangasosa oikaistaan jokaisen suorituksen jälkeen 
 Tuulisella säällä tuomari voi pyytää toimihenkilön pitämään pussin kangasosaa 

paikallaan ennen koiran saapumista esim. seisomalla kankaan kulman päällä 

Pituus 

 Tarkista pituusesteen mitat ratamestarilta, säädä pituus oikeaksi mitan avulla 
 Pituuden etu- ja takareuna ja nurkkakeppien paikat merkitään alustaan 
 Kaatuneet palat tai nurkkakepit asetetaan paikalleen, tarvittaessa tarkistetaan 

mitalla että pituus ei muutu 



Keinu 

 Keinunjalas ja laskevan pään paikka merkitään alustaan ja huolehditaan etteivät ne 
muutu kilpailuluokan aikana 

 Tarvittaessa jalaksen päälle lisätään painoja (hiekkasäkki tms.) mikäli keinu ei 
muuten pysy paikallaan 

Hymyile, kannusta tasapuolisesti kaikkia, nauti hauskasta agilitypäivästä ja muista että 
ilman sinua emme pystyisi tällaisia tapahtumia järjestämään! 


