
PARA-AGILITYN AVOIMET SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 2012  
 
 
Hukka-Putki ja FAO järjestävät historian ensimmäiset Para-Agilityn SM –kilpailut 
Kuopiossa Agirotu –tapahtuman yhteydessä sunnuntaina 1.7.2012. 
 
Kisapaikkana Sorsasalon koirakoulutuskenttä. Pohjana kivituhka. 
 
Tuomarina toimii Kari Jalonen.  
 
Para-Agilityn säännöt: 
 
Yleistä  

 
Kilpailussa noudatetaan SKL-FKK:n hyväksymiä agilitysääntöjä alla luetelluin poikkeuksin. 
Kilpailu käydään yhdellä agilityradalla. Kussakin kategoriassa jaetaan ParAgilityn avoin 
Suomenmestaruus kategorian voittajalle.  
 
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen  
 
Kilpailuun voi osallistua mini-, medi- ja maksikoiran kanssa. Koiran pitää olla vähintään 18 
kk:n ikäinen osallistuakseen kisaan. Rotukoirat ja monirotuiset koirat (rekisteröitynä tai ei-
rekisteröitynä) hyväksytään kilpailuun. Koirien tulee hallita kaikki esteet. Juoksuiset nartut 
voivat osallistua mikäli tapahtuman järjestäjät niin ilmoittavat. Juoksuiset nartut on 
erotettava muista kilpailevista koirista ja suorittavat radan kategoriansa viimeisenä.  
 
Kilpailijoiden, joilla on fyysinen vika/vamma/haitta/vajaatoiminta tai lievä henkinen rajoite 
(kehitysvamma, mielenterveyden ongelma), tulee toimittaa lääkärintodistus tapahtuman 
järjestäjälle viimeistään ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Lääkärintodistuksen tulee 
olla hoitavan lääkärin allekirjoittama ja sen tulee sisältää kilpailijan vika/vamma/haittataso, 
kilpailijan tarve apuvälineisiin ja apuvälineiden laatu.  
 
Kilpailukategoriat  
 
Koiran koko ei määrittele kisan kategoriaa, vaan ainoastaan esteiden hyppykorkeuden. 
Kilpailukategorian määrää kilpailijan vika/vamma/haittataso.  
 
Ryhmä 1: kilpailijat joilla on akkukäyttöinen ajoneuvo (kuten sähköinen pyörätuoli, 
skootteri)  
Ryhmä 2: kilpailijat, joilla on käsin toimiva ajoneuvo (manuaalinen pyörätuoli)  
Ryhmä 3: liikerajoitteiset kilpailijat, jotka voivat liikkua välttävän (kohtuullisen) nopeasti ja 
voivat käyttää apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet)  
Ryhmä 4: vahvasti kävelyrajoitteiset kilpailijat, jotka voivat liikkua välttävän (kohtuullisen) 
hitaasti ja voivat käyttää apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet)  
Ryhmä 5: kilpailijat, joiden liikkuminen on erittäin vahvasti rajoittunutta ja jotka voivat 
liikkua hyvin hitaasti ja käyttää apuvälineitä (kyynärsauvat, kävelykepit, tuet)  
Ryhmä 6: kilpailijoilla ei ole liikerajoitetta vaan muu vika/vamma/haitta (kuten aistivamma 
tai halvaantunut käsi)  
Ryhmä 7: kilpailijat, henkinen rajoite  



Kilpailun järjestäjän kanssa erikseen sovittaessa kilpailijan on mahdollista käyttää 
avustajaa rataan tutustuessa. Kilpailun järjestäjä voi yhdistää kaksi kilpailukategoriaa 
mikäli osallistujia on vähemmän kuin 3/kategoria. Kilpailijoiden tuloksia verrataan radan 
ihanneaikaan, joka määräytyy kilpailukategorian mukaan, myös siinä tapauksessa että 
kilpailukategorioita on yhdistetty.  
 
Ratasuunnittelu  
 
Rata suunnitellaan SKL-FKK:n hyväksymissä agilitysäännöissä kuvatun tasoluokan 2 
mukaan (taso 2). Rata koostuu 16–18 esteestä ja sen enimmäispituus on 150 m.  
 
Tuomarin tulee suunnitella rata niin, että se soveltuu kaikille kilpailukategorioille. Esteiden 
väliin on jätettävä riittävästi vapaata tilaa liikkua ja kääntyä ajoneuvon tai apuvälineiden 
avulla. Virhepisteet lasketaan SKL-FKK:n hyväksymän agilitysäännön mukaan.  
 
Hyppyesteiden korkeus: maksit 55–65 cm, medit 35–45 cm, minit 25–35 cm.  
 
Suurin sallittu ihanneaika: 
 
Ryhmät  Agility (m/s)  Hyppy (m/s) 
 
1 ja 3  2,50  3,00 
2, 4 ja 7  2,00  2,50 
5  1,00  1,50 
6  2,75  3,75 
 
 
Ilmoittautumisohjeet löytyvät Agirotu 2012 –tapahtuman kotisivuilta, suoralinkki: 
 
http://www.hukka-putki.fi/agirotu2012/ilmoittautuminen/ 
 
Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.6.2012. 
 
Rohkeasti mukaan kaikki, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan vamman / rajoitteen 
puitteissa! 
 
Yleisö on tervetullutta kannustamaan ja tekemään tästä tapahtumasta ikimuistoinen! 
 
 


