
P-HAU:n epävirallisten agilitykisojen SÄÄNNÖT   
   

Kilpailupaikkana toimii P-HAU:n oma kenttä/halli Pennalassa Lapekuja 7 

(Sementtitie, Orimattila) Epävirallisiin kisoihin voi osallistua kaikki agilityn 
harrastajat.  

Kilpailulisenssiä ei tarvita.  

 

Epävirallisissa kisoissa noudatetaan virallisia agilityn kilpailusääntöjä alla mainituin luokkajaoin 

ja poikkeuksin.  
 

Huomioitavaa on hallissa järjestettävissä kilpailuissa kentän koko ja estevälit: 

● hallin kenttä ei täytä virallisia mittoja, lisäksi hallin etuosasta varattava noin 2 m alue  

toimitsija-/lähtö-/katsoja-alueeksi  

● mölliluokan radat ”hyppäreitä” ja hyppykorkeudet rajoitettu 

 

 Ilmoittautuminen  Ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä ennen kisojen alkua.  

Mölli-luokkaan ilmoittautuminen alkaa klo 17.30 ja kilpailut noin klo 18. 

Kilpailevien luokka alkaa aikaisintaan klo 19 ja klo 18.50 asti voi  

ilmoittautua. Ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijan tulee ilmoittaa  

koiran virallinen tasoluokka. 

 

Kokoluokat            Kisoissa on virallisten sääntöjen mukaan viisi kokoluokkaa: 

                pikkuminit (alle 28 cm), minit (28-34,99 cm), medit (35-42,99 cm), 

                                  pikkumaksit (43-49,99 cm) ja maksit (50 cm ja yli).  

               Mutta palkinnot jaetaan vain kolmen säkäluokan mukaan eli  

                                 minit (yhdistetty pikkuminien ja minien tulokset), medit ja 

                                 maksit (yhdistetty pikkumaksien ja maksien tulokset). 
 

Luokkajako 

 

Möllit    Koirakot, jotka eivät ole kilpailleet virallisissa agilitykilpailuissa. 

                                  Ei ikärajaa koiralla, mutta suosittelemme noin 12 kk ikää. 

                Mölliluokan radalla esteinä vain putkia ja hyppyesteitä (aita, pituus, 

                muuri, ei rengasta).  

                Hypyt pikkumini/5 cm, mini/15 cm, medi/25 cm, pikkumaksi/35 cm,  

               maksi/45 cm ja pituus noin pikkumini/30 cm, mini/35 cm, medi/60 cm, 

               pikkumaksi/75 cm, maksi/90 cm 
 

         Kilpailijat      Koirakot, jotka kilpailevat/ovat kilpailleet virallisissa kisoissa 1-, 2- tai  

                3-luokassa. Radan vaikeusaste on 1-2-luokan tasoa. Joka tasoluokassa 

                                  on tasoluokalle sopivaksi laskettu oma ihanneaika. Radalle pyritään  

                laittamaan kaikki kontaktiesteet. 

 

 

 

 

Osallistumismaksu    Kaikissa kilpailuissa ensimmäinen startti 7 €/startti, toinen startti 

ja saman talouden muut startit 3 €/startti.  

Lähtöharjoitus 2€/lähtö.  

Kisamaksu maksetaan paikan päällä käteisellä.  

 



Osallistuminen        Kaikilla koirakoilla on osallistumisoikeus kahteen starttiin  

                epävirallisissa kisoissa. Koira voi siis osallistua yhden kerran oman 

                tasoluokan kilpailuun/kisa ja yhden kerran toisen tasoluokan  

                kilpailuun/kisa TAI koira voi ottaa kaksi starttia omassa   

                tasoluokassaan.  
 

* Koira voi sijoittua vain oman luokkansa ensimmäisen startin  

tuloksella. 

* Koira palkitaan vain oman taso/säkäluokkansa sijoituksesta. 

 

Rokotustodistukset  Tarkistetaan pistokokein. Koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton  

sääntöjen mukaan. Koiran tulee olla terve ja kisa kuntoinen. 

 

Kilpailukirjat  Ei käytetä. Kilpailijat saavat halutessaan kisasuorituksen jälkeen hakea  

arvostelulipukkeet, joihin tulos on merkitty.  

 

Juoksuiset nartut Juoksuisilla nartuilla on oikeus osallistua Kilpailijoiden luokkaan. 

                         Ohjaajan tulee noudattaa seuraavia sääntöjä   

                                    - ulkoilutus tapahtuu piha-alueen ja kenttien ulkopuolella 

- nartulla tulee olla tarvittaessa juoksuhousut päällä  

- oma lähtöalusta mukana ja ohjaajan tulee huolehtia siitä 

 

Palkinnot  Sekä mölli-luokassa että kilpailijoiden luokassa palkitaan kolme parasta 

jokaisesta säkäluokasta/yhdistetystä säkäluokasta. Sijoitusruusukkeet 

säkäluokan kolmelle parhaalle ja voittajalle lahjakortti, joka oikeuttaa 

yhteen ilmaiseen epäviralliseen kisastarttiin. Jokainen huolehtii itse 

omat palkintonsa kisapaikalta kilpailun jälkeen, niitä ei toimiteta  

sijoittuneille jälkikäteen.  

 

Kilpailuista ja tuloksista tiedottaminen  

  P-HAU:n epävirallisten agilitykilpailujen päivämääristä ja tuloksista 

tiedotetaan  P-HAU:n kotisivuilla www.p-hau.net, sekä muilla 

mahdollisilla foorumeilla. 

    

Päivitetty 1.3.2020  

http://www.p-hau.net/

