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TAMSK RY AGILITYEPISTEN SÄÄNNÖT JA OHJEET 

Yleistä 
 
Epäviralliset agilitykisat järjestetään TamSK-hallissa tai 
kesäkaudella myös hallin vieressä sijaitsevalla ulkokentällä.  
Järjestävänä tahona toimii agilityn kisatiimi. 
 
Kisoissa noudatetaan säkäluokkia mini (alle 35 cm), medi (35-43 cm) ja 
maxi (yli 43 cm). Koiran tulee olla rokotettu. Rokotukset tarkistetaan 
virallisesta rokotustodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä ennen 
kisasuoritusta. Mikäli rokotustodistusta ei ole tai se on 
puutteellinen, koirakko ei saa lupaa osallistua. Juoksuiset nartut 
eivät saa osallistua eikä niitä saa tuoda kisa-alueen välittömään 
läheisyyteen. 
 
Radan saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Jokaisesta 
suorituskerrasta peritään oma ilmoittautumismaksu. Paras suorituskerta 
lasketaan mukaan kokonaistuloksiin. Koiralla ei saa olla suorituksen 
aikana pantaa, hihnaa, valjaita tai muita vastaavia välineitä.  
Tuomarilla on oikeus keskeyttää koirakon suoritus tarvittaessa. 
 
Epiksissä on käytössä ennakkoilmoittautuminen sähköpostitse.  
Ilmoittautumisessa tulee olla koirakon tiedot (ohjaaja, koiran nimi) 
ja tiedot siitä mille radalle osallistutaan (kisaavien mini/medi/maxi, 
möllit mini/medi/maxi tai putkiralli ja mahdolliset toiveet 
putkirallin rimakorkeudesta). 

Arvostelu 
 
Saman kisapäivän aikana voidaan toteuttaa useita eri ratoja ja eri 
radoilla voidaan erityisestä syystä käyttää myös eri 
arvosteluperusteita tai virhepisteytyksiä. Arvosteluperusteiden 
muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin mainoksissa ja kisakirjeessä. 
 
Mölleissä ja kilpailevissa koira saa osallistua myös todellista 
kokoluokkaansa alempaan kokoluokkaan (maxit => medit, medit => minit) 
kilpailun ulkopuolisena eli sijoittuessaan koirakkoa ei palkita. 
 
Putkiralli 
 
Putkiralliin saavat osallistua kaikki 12 kk täyttäneet koirat. Radalla 
on vain putkia ja hyppyjä. Rimojen korkeus on 25 cm, mutta koirakko 
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saa myös toivoa jotain muuta rimakorkeutta tai rimojen ottamista 
kokonaan alas maantasoon. Toive ilmoitetaan ennakkoilmoittautumisen 
yhteydessä tai jälki-ilmoittautuessa paikan päällä. Arvostelu 
toteutetaan kuten mölliluokassa. 
 
Möllit 
 
Mölliluokkaan saavat osallistua kaikki yli 18 kk ikäiset koirat tai 
möllikisoista laskettuna 14 vrk sisällä 18 kk täyttävät koirat, jotka 
eivät vielä ole kilpailleet virallisessa luokassa. Myös virallisissa 
kisoissa kilpaillut koirakko saa kilpailun ulkopuolisena osallistua 
mölliradalle, mutta ei voi tällöin sijoittua kokonaistuloksissa.  
Koirakot arvostellaan pääasiassa virallisista kisoista tuttujen 
pisteytysten mukaan, poikkeuksena seuraavat pisteytykset: 
 
-Koiran palkkaamisesta kentällä 10 virhepistettä 
-Hylkäystä ei tule vaan ns. hylkäävästä virheestä 15 virhepistettä 
-Yhdeltä esteeltä voi tulla enintään 15 virhepistettä 
 
Radalla on tuomarin määrittelemä enimmäisaika. Ihanneaikaa ei ole 
joten ns. aikasakkoa ei voi tulla. 
 
Radalla ei ole rengasta, pussia, keinua eikä keppejä, ellei näistä 
etukäteen ilmoiteta mainoksessa ja kisakutsussa. Esteiden korkeus on 
mineillä 25 cm, medeillä 35 cm ja maxeilla 50 cm. 
 
Kilpailevat 
 
Kilpailevien radalle saavat osallistua kaikki 18 kk täyttäneet koirat.  
Koirakot arvostellaan pääasiassa kisanomaisesti, jolloin virhepisteet 
ja hylkäysperusteet ovat samat kuin virallisissa kisoissa.  
Poikkeuksena se, että koiran palkkaamisesta tulee 10 virhepistettä.  
Kaikki esteet sallitaan radalla ja käytössä on sekä ihanne- että 
enimmäisaika. Esteiden korkeus on mineillä 25 cm, medeillä 35 cm ja 
maxeilla 55 cm. 


