Eesti Kennelliit
AGILITY VÕISTLUSE JUHENDID
Kinnitatud EKL-i juhatuses 01.03.2007.a.
Protokoll nr 3
Jõustub vastuvõtmise hetkest.

1. ÜLDOSA
Allpool toodud agility võistlustega seotud juhendite muutmise õigus on EKL juhatusel.
2. HINDAMISJUHEND
Võistlustel osalevad koerad ei tohi tulla rajale enne oma võistluse algust. Koerajuhil on
võimalus tutvuda rajaga enne oma võistlusklassi algust selleks ettenähtud ajal.
Karistuspunktid
Karistuspunktide summa saadakse raja- ja ajavigade liitmisel.
Ajavead
Ideaalaja ületamine. Iga ideaalaega ületanud 1,0 sekundi eest saab 1,0 karistuspunkti.
Ideaalaja ületamist mõõdetakse ja ajavigu arvestatakse sajandikes ühikutes.
Näiteks: ideaalaja ületamise eest 1,25 sekundit saadakse 1,25 karistuspunkti.
Rajavead
Kõik rajavead annavad 5 karistuspunkti.
a) Koerajuhi vead
- koerajuht läheb läbi starti või finišit märkivate postide vahelt
- koerajuht puudutab koera
- koerajuht puudutab takistust
b) Takistuste mahaajamine ja muud takistuste sooritamise vead
- takistuse või selle osa mahaajamine on viga. Veaks loetakse ükskõik millise
takistuse osa ümberminekut hetkeni, mil koer on sooritanud järgmise takistuse
Kui takistuse osa kukub maha pärast seda, kui koer on sooritanud järgmise
takistuse, siis seda ei loeta veaks.
- takistuste sooritamise vead
c) Tõrked
- takistused, mille puhul koer on teinud tõrke, tuleb alati sooritada uuesti,
vastasel korral koer diskvalifitseeritakse
- koer peatub rajal
d) Kontaktpindade vead
- kontaktpindadel peab koer nii ülesminekul kui allatulekul puudutama
kontaktpinda vähemalt ühe käpaga või käpa osaga.
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3. FCI-I POOLT LUBATUD TAKISTUSED, NENDE MÕÕDUD JA
HINDAMINE
Takistused peavad olema koertele ohutud ja nad peavad vastama juhendis toodud
nõuetele. Võistlusrada ehitades peab kohtunik kasutama FCI-i poolt heaks kiidetud
takistusi.
FCI-i poolt lubatud takistused on järgmised:
Hüppetakistused:
- tõke
- rõngas
- kaugushüpe
- müür
Kontakttakistused:
- A-takistus
- poom
- kiik
Muud takistused:
- laud
- slaalom
- avatunnel
- kott-tunnel

START JA FINIŠ
Kui kasutatakse eraldi stardi- ja finišijoont, siis paigutatakse see esimesest ja viimasest
takistusest vähemalt 1 m kaugusele. Stardi- ja finišipostide vaheks peaks arvestama tõkke
laiuse lisades mõlemale küljele 50 cm. Stardi- ja finišiplats peab olema piisavalt avar.
STARDIJOON
Sooritus
Koer ületab stardijoone ja jätkab sooritust.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- Raja uuesti alustamine (koer pannakse stardiasendisse) pärast seda, kui koer
on juba ületanud stardijoone. (v.a. juhul kui seda näeb ette kohtunik ).
Rajaviga
- Koerajuht läheb läbi starti märkivate postide vahet (ajavõtmine algab).
FINIŠIJOON
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Sooritus
- Koer ületab finišijoone pärast raja läbimist.
Hindamine
Rajaviga
- Koerajuht läheb läbi finišit märkivate postide (ajavõtmine ei lõpe).

HÜPPETAKISTUSED
TÕKE
Ühekordne tõke
Kõrgus:
Laius:

mini
25 – 35 cm
midi
35 – 45 cm
maksi
55 – 65 cm
hüppeosa laius vähemalt 120 cm

Tõkked võivad olla lattidest (eelistatavalt mitte metallist ega plastikust), plaatidest,
väravatest, harjasmattidest jm. Ülemine latt või plaat ei või olla kindlalt fikseeritud, st.
peab olema kergesti eemaldatav.
Lati läbimõõt peaks olema vähemalt 28 mm. Tõkke külgosade kõrgus peab olema selgelt
eristatav kõrgeimast hüppekõrgusest. Kõrguse erinevus peaks olema vähemalt 20 cm.
Sooritus
Koer hüppab üle lati.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad tõkke ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada.
Tõrked
- koer läheb tõkkest mööda
- koer peab tagasi pöörduma tõkkele
- koer läheb tõkke alt läbi
- koer peatub tõkke ees
- koer hüppab üle tõkke külgosadest
Rajavead
- tõkke osa läheb ümber või kukub maha
KOMBINEERITUD TAKISTUS See on kahest või kolmest ühekordsest hüppetõkkest
koosnev takistus, kusjuures hüppetõketena võib kasutada ainult lattidest tõkkeid. Tõkete
omavaheline kaugus on 2m mini võistlusrühmas, 3m midi võistlurühmas midi ja 4m
maksi võistlusrühmas, Kombineeritud takistuse tõkked loetakse üheks takistuseks, kuid
neid hinnatakse eraldi. Kui mõni tõke sooritatakse vales suunas, siis sellele järgneb
diskvalifitseerimine.
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Kombineeritud takistuse tõkete omavaheline kaugus peab olema 2 m mini, 3 m midi ja 4
m maksi võistlusrühmas. Kombineeritud takistuse tõked paigutatakse otsejoonel.
Kombineeritud takistus saab kasutada ainult üks kord rajal.
Sooritus
Koer ületab kõik kombineeritud takistusse kuuluvad tõkked ettenähtud järjekorras.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad tõkke ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada.
- koer jätkab raja läbimist ilma, et oleks sooritanud kombineeritud takistuse
õiges järjekorras
- koer hüppab kombineeritud takistuse tõkke vales suunas
Tõrked
- koer läheb tõkkest mööda
- koer peab tagasi pöörduma tõkkele
- koer läheb tõkke alt läbi
- koer peatub tõkke ees
- koer hüppab üle tõkke külgosadest
Tõrke puhul ükskõik millise tõkke juures tuleb kombineeritud takistus sooritada uuesti
alates esimesest tõkkest. Kui koer teeb tõrke ühel tõkkel, siis võib ta sooritada ülejäänud
tõkked ilma et teda diskvalifitseeritaks, kuid enne järgmise takistuse sooritamist tuleb
kombineeritud takistus läbida õiges järjekorras nii, et järjest sooritatakse kõik
kombineeritud takistuse tõkked s.t. et tõrke korral tuleb alustada takistust uuesti alates
esimeset tõkkest
Rajavead
- tõkke osa läheb ümber või kukub maha

OKSER
Kõrgus:

mini
midi
maksi

25 – 35 cm
35 – 45 cm
55 – 65 cm

Okser koosneb kahest tõkkest. Tõkked asetatakse sooritussuunas tõusvas joones nii, et
tagumise tõkke latt on kõrgemal 15 – 25 cm esimese tõkke latist.
Hüppeosa pikkus ei või ületada: mini -30 cm, midi – 40 sm ja maksi – 55 cm.
Sooritus
Koer hüppab üle kahe tõkke lattidest.
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Hindamine
Hinnatakse samuti nagu üksikut tõket.
MÜÜR
Kõrgus:

mini
midi
maksi

25 – 35 cm
35 – 45 cm
55 – 65 cm

Laius:

hüppeosa laius vähemalt 120 cm

Läbimõõt:

umbes 20 cm

Postid:

postid on eraldi seisvad, kõrgusega umbes 120 cm

Müüri postid on hindamise kergendamiseks ja neid ei loeta takistuse osadeks.
Müüri ülemine äär peab olema valmistatud lahtistest osadest. Lahtised osad peaksid
olema u- kujulised ( ∩ ).
Müür võib olla kas kinnine või siis kas ühe või kahe kaarekujulise avaga.
Sooritus
Koer hüppab üle müüri .
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad müüri ümber nii, et seda ei saa sooritada õigesti.
Tõrked
- koer läheb müürist mööda
- koer peab tagasi pöörduma müürile
- koer läheb läbi müüri august
- koer peatub müüri ees
Rajavead
- müüri osa läheb ümber või kukub maha
KAUGUSHÜPE
Kaugushüppetakistus koosneb 2-st kuni 5-st osast.
Kaugushüppe laius:

mini
midi
maksi

Hüppetakistuse laius:

40 – 50 cm
70 – 90 cm
120 – 150 cm

( 2 osa)
( 3-4 osa)
( 4-5 osa)

120 cm

Takistuse osad asetatakse tõusvas joones: madalaim takistuse ette (15 cm) ja kõrgeim osa
(28 cm) viimaseks.
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Iga osa laius on 15 cm, kõrgus vastavalt järjekorrale (15, 19, 22, 25, 28).
Hüppetakistuse nelja nurka paigutatakse kepid kõrgusega 120 cm. Nurgakeppe ei või
ühegi osa külge kinnitada. Nurgakeppide ülaosad peaks ohutuse tagamiseks katma.
Nurgakepid on hindamise kergendamiseks ja neid ei loeta takistuse osadeks.
Sooritus
Koer hüppab sooritussuunas otse üle terve takistuse korraga.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad takistuse ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada
Tõrked
- koer jookseb takistusest mööda
- koer peab pöörduma tagasi takistusele
- koer siseneb takistusele küljepealt ja väljub õigesti
- koer siseneb takistusele õigesti, kuid hüppab välja takistuse küljelt
- koer jalutab läbi takistuse
- koer peatub takistuse ees
- koer hüppab risti läbi kaugushüppe (sisse ühest küljest ja välja teisest küljest)
Rajavead
- takistuse osa läheb ümber
- koer hüpates astub takistuse osade vahele või toetab käppadega takistuse
osade peale

RÕNGAS
Rõnga ava läbimõõt:

45 – 60 cm

Rõnga ava keskpunkti kõrgus maast: mini
midi
maksi

55 cm
55 cm
80 cm

Rõnga kinnitused (ketid või köied) peavad võimaldama kõrguse reguleerimist. Jäigad
kinnitused ei ole lubatud.
Rõnga sisemus allosas peab ohutuse tagamiseks olema täidetud.
Takistuse jalus peab olema vähemalt 2 m pikk ja ulatuma 1m mõlemale poole takistust.:
Sooritus
Koer hüppab rõngast läbi.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad rõnga ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada
Tõrked
- koer läheb rõngast mööda
Agility võistluste juhend
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Rajavead
-

koer peab pöörduma tagasi takistusele
koer hüppab raami ja rõnga vahelt läbi
koer peatub rõnga ees
rõngas kukub ümber

KONTAKTTAKISTUSED
A – TAKISTUS
A-takistus koosneb kahest A- kujuliselt kokkupandud kaldpinnast , mis moodustavad A
tipus 101,5◦ nurga. Kaldpinna pikkus peab olema vahemikus 2,65 kuni 2,75m.
Laius:
vähemalt 90 cm, jalamil võib olla 115 cm
Kõrgus maapinnast: 170 cm
Mõlemale kaldpinnale tuleb ühtlaste vahedega (umbes 25 cm) kinnitada libisemist
takistavad ja ronimist abistavad toed . Vabaks peab jätma ala 10 cm ulatuses kontaktala
ülaservast.
Toed peavad olema 20 mm laiused, 5-10 mm paksused ja nende servad ei tohi olla
teravad.
Märgistamaks kontaktpinda peavad mõlema kaldpinna alumised otsad olema värvitud nii
pealt kui külgedelt (106 cm ulatuses) takistuse üldtoonist erineva värviga.
A-takistuse ülaserv peab olema koerale ohutu, vajadusel kaetud.
Sooritus
Koer ületab takistuse puudutades vähemalt ühe käpaga või käpa osaga nii tõusvat kui ka
laskuvat kontaktpinda.

Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad A-takistuse ümber nii, et seda ei saa õigesti
sooritada
Tõrked
- koer läheb A-takistusest mööda
- koer peab pöörduma tagasi takistusele
- koer hüppab A- takistuselt maha enne, kui ta on puudutanud laskumise
kaldpinda kõigi nelja käpaga
- koer peatub A- takistuse ees
Rajavead
- koer ei puuduta üldse kontaktpinda
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POOM
Kõrgus:
120 cm – 135 cm
Laius:
30 cm
Osade pikkus: 360 cm – 420 cm
Mõlemale kaldpinnale tuleb umbes 25 cm vahedega kinnitada libisemist takistavad ja
ronimist abistavad toed. Vabaks peab jätma ala 10 cm ulatuses kontaktala ülaservast.
Toed peavad olema 20 mm laiused, 5-10 mm paksused ja nende servad ei tohi olla
teravad.
Märgistamaks kontaktpinda peavad mõlema kaldpinna alumised otsad olema värvitud nii
pealt kui külgedelt (90 cm ulatuses) takistuse üldtoonist erinevaga värviga.
Sooritus
Koer ületab poomi puudutades vähemalt ühe käpaga või käpa osaga nii tõusvat kui ka
laskuvat kontaktpinda.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad poomi ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada
Tõrked
-

koer läheb takistusest mööda
koer peab pöörduma tagasi takistusele
koer hüppab takistuselt maha enne, kui ta on puudutanud laskumise kaldpinda
kõigi nelja käpaga
koer peatub takistuse ees

Rajavead
- koer ei puuduta üldse kontaktpinda

KIIK
Laius:
Pikkus:
Kõrgus:

30 cm
365 cm – 425 cm
takistuse keskosa kõrgus peab olema 1/6 takistuse pikkusest

Kiigelaud peab olema tugev , ei tohi kõikuda ja peab olema kaetud libisemiskindla
kattega. Libisemist takistavate tugede kinnitamine ei ole lubatud.
Märgistamaks kontaktpinda peavad mõlemad kiigelaua otsad olema värvitud nii pealt kui
külgedelt (90 cm ulatuses) takistuse üldtoonist erineva värviga.
Kiik peab olema tasakaalus ja sobima ka kergekaalulistele koertele.
Kiigelaua laskuv ots peab langema alla 2- 3 sek jooksul, kui kiige keskpunkti ja viimase
otsa vahele asetada 1 kg kaaluv raskus; muul juhul tuleb kiik uuesti tasakaalustada.
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Sooritus
Koer liigub mööda kiigelauda puudutades vähemalt ühe käpaga nii tõusvat kui ka
laskuvat kontaktpinda.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad takistuse ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada
Tõrked
-

koer läheb takistusest mööda
koer peab pöörduma tagasi takistusele
koer hüppab kiigelt maha enne, kui ta on puudutanud laskumise kaldpinda
kõigi nelja käpaga
koer peatub takistuse ees

Rajavead
- koer ei puuduta üldse kontaktpinda
- koer hüppab kiigelt maha enne kui kiige ots on maad puudutanud

MUUD TAKISTUSED
LAUD
Kõrgus:

mini 35 cm
midi 35 cm
maksi 60 cm

Lauapinna suurus on alates 90 x 90 cm kuni 120 x 120 cm.
Laud peab olema tugev, ei tohi kõikuda ja peab olema kaetud libisemiskindla materjaliga.
Laua sisse võib paigutada elektroonilise ajamõõtja (kuuldav signaal peale 5. sekundit)
arvestusega, et vabaks peab jääma 10 cm laiune ala laua äärtest.
Sooritus
Koer hüppab lauale liikumissuunale jäävatelt külgedelt ja püsib seal nõutud aja.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad takistuse ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada
- koer lahkub laualt enne nõutud aja möödumist ja ei tule tagasi; sooritus
diskvalifitseeritakse järgmisel takistusel
- koerajuht käivitab ajamõõtja
Tõrked
-

koer läheb takistusest mööda
koer peab pöörduma tagasi takistusele
koer läheb laua alla
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- koer peatub takistuse ees
- hüppab lauale D küljelt (ei vaja parandamist)
Rajavead
- koer lahkub laualt enne aja täitumist
Koer peab püsima laual 5 sekundit vabalt valitud asendis, mida võib laual oleku ajal
muuta.
Kohtunik selgitab enne võistluste algust, kuidas toimub laual ajamõõtmine.
Koer võib hüpata lauale kolmest suunast (kas A, B või C). Kui koer möödub lauast, läheb
laua alla, libiseb laualt maha või hüppab maha enne nõutud aja täitumist, siis võib ta
hüpata uuesti lauale ükskõik millisest suunast (kas A, B, C või D).
B

Koera liikumissuund

→

A

D

C
Kui koer libiseb laualt ning peab sellele uuesti hüppama (vabalt valitud küljest) lisatakse
tulemusele 5 karistuspunkti ning ajamõõtmist jätkatakse uuesti hetkest, mil koer taas
lauale läheb.
SLAALOM
Slaalomkeppide arv:
Keppide kõrgus:
Keppidevaheline kaugus:
Kepi läbimõõt:

8, 10 või 12
100-120 cm
60 cm
3-5 cm

Slaalomkepid peavad olema jäigad ja paigutatud võrdsete vahedega. Keppide alus peab
olema tugev ja turvaline. Maailmameistrivõistlustel on slaalomkeppide vahekaugus 60
cm.
Sooritus
Koer liigub sik-sakis läbi slaalomi nii, et esimene kepp jääb temast alati vasakule, teine
paremale jne. Slaalomi õigesti läbimisel jääb viimane kepp alati koera paremale küljele.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad takistuse ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada
- slaalom tuleb läbida õigesti, vastasel korral diskvalifitseeritakse koer järgmisel
takistusel
- koer liigub slaalomis tagasi suunas rohkem kui kahe kepi vahelt
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Tõrked
Rajavead
-

koer möödub takistusest
koer peab pöörduma tagasi takistusele
koer alustab slaalomi läbimist valesti
koer peatub takistuse ees
koer jätab mõne kepi vahele

Iga vale alustamine on tõrge. Slaalomis võib saada ainult ühe rajavea keppide
vahelejätmise eest.

AVATUNNEL
Läbimõõt:
Pikkus:

60 cm
3-6 m

Tunnel peab olema painduv võimaldamaks erinevate käänakute moodustamist.
Sooritus
Koer läheb läbi tunneli.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad takistuse ümber nii, et seda ei saa uuesti sooritada
- koer hüppab üle tunneli
Tõrked
- koer läheb takistusest mööda
- koer peab pöörduma tagasi takistusele
- koer paneb pea ja/või käpa tunnelisse ja tõmbab seejärel uuesti tagasi
- koer peatub takistuse ees
Rajavead
- ei ole

KOTT-TUNNEL
Jäik sissekäik
Pikkus:
90 cm
Kõrgus:
60 cm
Laius:
60-65 cm
Tunneli osa peab olema elastsest materialist.
Pikkus:
2,5- 3,5 m
Läbimõõt:
60-65 cm
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Tunneli väljapääsu võib ka kinnitada maa või põranda külge. Kinnitusvaiade vahekaugus
üksteisest võib olla kuni 50cm.

Sooritus
Koer läheb läbi tunneli.
Hindamine
Diskvalifitseerimine
- koerajuht või koer ajavad takistuse ümber nii, et seda ei saa õigesti sooritada
- koer hüppab üle tunneli
Tõrked
- koer läheb takistusest mööda
- koer peab pöörduma tagasi takistusele
- koer paneb pea ja/või käpa tunnelisse ja tõmbab seejärel uuesti tagasi
- koer peatub takistuse ees
Rajavead
- ei ole

4. VÕISTLUSRAJA KUJUNDAMINE
Allpool toodud nõuded kehtivad kõigi võistlusrühmade (mini, midi ja maksi) puhul.
Takistuste kõrgused peavad vastama mini-, midi- ja maksi-võistlusrühma kõrgustele.
Võistlusaja kujundamisel peab kohtunik kasutama FCI poolt heakskiidetud takistusi.
Agility 1. klassi rajal on lubatud kasutada maksimaalselt kolme kontakttakistust. Agility
2. ja 3. klassis on lubatud kasutada maksimaalselt nelja kontakttakistust.
Kontakttakistust ei või kasutada võistlusraja esimese ja viimase takistusena.
Slaalomit, lauda ja kombineeritud takistust võib võistlusrajal kasutada vaid ühel korral.
Kombineeritut takistust ja okserit ei tohi kasutada Agility.1 klassis.
Okserile, rõngale, pikkushüppele ja kombineeritud takistusele lähenemine peab olema
sirgjooneline.
Kahe erineva takistuse vahekaugus võistlusrajal peab jääma vahemikku 5-7 m.
Koerajuhil peab olema võimalus mööduda takistusest mõlemalt poolt.
Kohtunik kujundab võistlusraja vastavalt oma soovile, kohustuslikuks elemendiks on
vähemalt kahekordne suunamuutus.
Enne võistluse algust kontrollib kohtunik võistluste korraldajate poolt pakutavate
takistuste seisukorda. Kui takistused vastavad eeskirjadele, siis esitab kohtunik
võistlusraja plaani toimkonnale raja ehitamiseks.
Agility võistluste juhend
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Kohtunik kontrollib võistlusraja ja mõõdab vahemaad täpselt üle.
Võistlusrada koosneb erinevatest takistustest. Takistuste asetus määrab võistlusraja
raskusastme ja raja läbimise kiiruse. Koer peab läbima võistlusraja määratud ideaalaja
piires ja takistused tuleb läbida õiges järjekorras.
Võistlusraja pikkus on 100-200 m. Olenevalt võistlusklassist koosneb rada 15-20
takistusest, milledest vähemalt seitse on hüppetakistused ( rõngas, müür, tõke).
Enne võistluste algust tutvustab kohtunik võistlejatele lühidalt võistlusmäärustikku ja
teeb teatavaks ettenähtud ideaalaja, piiraja ja tulemuste märkimise korra.
5. VÕISTLUSRAAMAT
Võistlusraamat annab koerale õiguse võistlustel osalemiseks .
Registreerides oma kohalolekut esitatakse võistlusraamat korraldustoimkonnale.
Võistlusraamatud tagastatakse võistlejatele peale seda, kui kohtunik on tulemused selles
allkirjaga kinnitanud.
Kohustuslik on märkida võitlusraamatusse koera andmed, kõikide ametlike võistluste ja
-eksamite tulemused ning võistlusklasside vahetused ja kohtuniku märkused .
Ilma võistlusraamatuta ei saa võistlusel osaleda.
Võistlusraamatu kaotamisel peab võistleja ise hankima EKL-st andmed, mille alusel saab
väljastada uue võistlusraamatu ning määrata võistlusklassi.
Võistlusraamat on ametlik dokument, kuhu võistlejal ei ole õigust teha mingeid
sissekandeid.
6. VÕISTLUSTE PROTOKOLL
Korraldustoimkond kannab võistluste tulemused protokolli.
Protokollis peavad olema järgmised andmed:
- võistluspaari number (koer + koerajuht)
- koera ametlik nimi
- registri number
- koerajuhi nimi
- tulemus
- koht
- raja läbimise aeg
- ideaalaeg
- võistlustele registreeritud võistluspaari katkestamise või mitteosalemise
põhjused
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Kõikide võistlejate tulemused märgitakse protokolli. Protokolli allkirjastavad lauasekretär
ja kohtunik.
Diskvalifitseerimise korral märgitakse protokollis raja läbimisaja kohale maksimumaeg
ning tulemusreale 50 karistuspunkti. Raja läbimine maksimumajaga on võrdne
diskvalifitseerimisega.
Protokolli märgitakse ka kohtuniku stažööri nimi.
Allkirjastatud protokoll saadetakse EKL-i ühe nädala jooksul peale võistluste lõppemist.
Koos võistlusraamatuga antakse võistlejatele ka koera hindamisleht, millel on märgitud
võistluskoht ja -aeg, võistluspaari number, tehtud vead ja raja läbimise aeg.
7. KOERA TURJAKÕRGUSE MÄÄRAMINE
Koera turjakõrgust võib mõõta kas FCI poolt tunnustatud tõukohtunik või agility
kohtunik. Koera esimesel agility võistlusel mõõdab koera turjakõrgust agility kohtunik.
Koera turjakõrgust ei ole vaja mõõta, kui ta kuulumine mingisse võistlusrühma on
selgesti arusaadav.
Kohtunik määrab koera turjakõrguse, märgib selle võistlusraamatus vastavasse ruutu real
„Koera turjakõrgus“ja allkirjastab võistlusraamatu.
Kui aga koera turjakõrgus ei ole üheselt selge, võib võistlusraamatusse esimese märke
teinud kohtunik määrata koera uuesti mõõtmiseks kahel järgneval võistlusel, mida
hindavad erinevad kohtunikud. Sel juhul märgib ta enda mõõdetud turjakõrguse tulemuse
reale „Mõõtmine I“ jättes tühjaks kastid real “Koera turjakõrgus”.
Lõplik turjakõrgus määratakse siis kolme erineva kohtuniku mõõtmistulemuste põhjal.
Mõõtmistulemused märgitakse järjekorras võistlusraamatusse ridadele „Mõõtmine I“,
„Mõõtmine II“ ja „Mõõtmine III“ ning iga kohtunik kinnitab oma mõõdetud tulemuse
allkirjaga. Kolmas kohtunik määrab nende kolme tulemuse järgi enamuspõhimõttel koera
lõpliku turjakõrguse ning märgib selle ristiga ka vastavasse kasti real “Koera
turjakõrgus”.
Esimesel mõõtmisel määratud turjakõrgus kehtib kuni kolmanda kohtuniku poolt lõpliku
turjakõrguse määramiseni. Saavutatud võistlustulemused jäävad kehtima ka
võistlusrühma muutumise puhul.
Nende kolme mõõtmisega koos kontrollib kohtunik ka muud koera andmed.
Kõikidel mõõtmistel peab koer seisma rahulikult, õigete nurkadega ja pea püsti.
Koer, kes ei lase end mõõta, ei saa osaleda võistlustel.
8. HINDAV KOHTUNIK
Võistluseid võib hinnata FCI-i liikmesorganisatsioonide poolt tunnustatud agility
kohtunik.
Välismaise kohtuniku hindamisõigust tuleb kontrollida EKL-i kaudu.
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8.1 Kohtuniku ülesanded
- näitab toimkonna juhile võistlevad koerad, kelle ID koodi ta soovib
pisteliselt kontrollida
- hindab võistlusel olevad võistlusklassid
- kontrollib takistuste korrasolekut, turvalisust ja nõuetele vastavust
- kontrollib raja vastavust plaanile
- jälgib kohtunik-stažööri hindamist ning vajadusel parandab tehtud
hindamisvead
- annab hinnagu kohtunike-stažööride tööle, kinnitab allkirjaga
protokollid, võistlusraamatud ja sertifikaadid
- lahendab võistluse või selle korraldamisega seotud erimeelsused
- .
8.2 Hinnatavate startide arv
Hinnatavate startide arv tuleb eelnevalt kooskõlastada kohtunikuga.
Kohtuniku võistluspaaride hindamiseks kuluv aeg kokku ei või ületada 5 h päevas.
Võimalik aja ületamine tuleb kohtunikuga eelnevalt kokku leppida.
8.3 Sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad
Kohtunikule kulude ja päevarahade hüvitamisel tuleb võistluste korraldajatel järgida
EKL-i poolt kehtestatud määruseid.
Majutus- ja toidukulud tasutakse vastavalt tegelikele kuludele.
8.4 Stažöörid
Kohtunikeks õppijatel on vaja sooritada stažeerimisi. Stažöör peab hindavalt kohtunikult
paluma kirjalikult luba stažeerimiseks.
Stažöör kujundab võistlusklasside rajad, mille peab kohtunik heaks kiitma.
Stažöör hindab võistlustel osalevad võistlusklassid.
Stažöörile antakse võistluse lõppedes protokolli koopia.
Kulusid stažöörile ei kompenseerita.
Võistlusrajal saab olla korraga ainult üks stažöör.
Võistluste korraldajal ja kohtunikul on õigus loobuda stažööri võtmisest.

9. VÕISTLUSEID KORRALDAV TOIMKOND
Koerajuhid ei või osaleda selle võistlusklassi võistlusrühma toimkonna töös, kus nad ise
võistlevad.
9.1 Korraldustoimkonna juht
Võistluste ettevalmistamiseks, korraldamiseks ja läbiviimiseks tuleb määrata
korraldustoimkonna juht, kes on agility võistluste eeskirju ja juhendeid hästi tundev
organiseerimisvõimeline isik..
Väiksematel võistlustel võib neid ülesandeid täita ka üks lauasekretäridest.
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Korraldustoimkonna juht tagab piisava arvu toimkonna liikmete ja abiliste olemasolu
võistluste läbiviimiseks ning organiseerib korraldustoimkonna tööd .
Korraldustoimkonna juht vastutab vajaminevate lubade, registreerimiste, võistlejate
kohalolekust teatamise, side-pidamise kohtuniku(e) ja toimkonna liikmete vahel,
võistlustel vajamineva varustuse ja võistluste tõrgeteta sujumise eest.
Korraldustoimkonna juht teavitab kohtunikku(e) võistlejate arvust võistlusklassides,
kasutuses olevatest takistustest, võistlusplatsi suurusest ja olukorrast.
Korraldustoimkonna juht korraldab kohtuniku(e) transpordi, majutamise ja toitlustamise.
Korraldustoimkonna juht organiseerib koerte vaktsineerimise ja võistlusel osalemisõiguse
kontrollimise.
Organiseerib võistlejate abistamise stardijärjekorras ning stardijärjekorrast kinnipidamise.
Kokkuvõttes vastutab korraldustoimkonna juht kõige selle eest, mis jääb väljapoole
kohtuniku vastutusala.
Saadab võimalikud distsiplinaarrikkumised EKL KKK-sse lahendamiseks.
Saadab võistluste protokolli EKL-I ühe nädala jooksul peale võistluste toimumist.
Kohtuniku sekretär
Kohtuniku sekretär märgib hindamislehtedele kohtuniku poolt näidatud rajavead.
Kohtuniku sekretär märgib hindamislehtedele peale karistuspunktide veel võistluspaari
numbri, ideaalaja ja raja läbimise aja ning edastab täidetud hindamislehe
lauasekretäridele.
9.2 Lauasekretärid (vähemalt 2 inimest)
- võtavad vastu võistlusraamatud ja kontrollivad koerte osalemisõigust
- jagavad osalejatele võistlusnumbrid
- arvestavad hindamislehtedel võistlejate tulemused
- täidavad hindamislehtede alusel võistluste protokolli
- kannavad saavutatud tulemused võistlusraamatutesse
- täidavad sertifikaadid
- võtavad kohtunikult allkirjad võistluste protokollile, võistlusraamatutesse ja
sertifikaatidele
- tagastavad võistlejatele kohtuniku poolt allkirjastatud võistlusraamatu koos
hindamislehega
9.3 Ajamõõtjad (2 inimest)
- mõõdavad võistlejate sooritusaega ning võrdlevad omavahel saadud
mõõtmistulemusi
- teatavad piiraja täitumisest
- teatavad kohtuniku sekretärile võistlejate poolt raja läbimise aja sekundites

9.4 Rajameister ja rajaabilised
- ehitavad võistlusraja, mis vastab kohtuniku poolt etteantud joonisele, agility
võistluste eeskirjadele ja juhenditele
- vastutavad võistlusraja õigeaegse valmimise eest
- vastutavad võistlusraja püsimise eest ühesugusena kõikidele võistlejatele
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9.5 Muud juhised
Võistlustel vajaminev varustus ja vahendid peavad olema valmispandud õigeaegselt.
Võistlusplatsil peavad olema kasutamiseks järgmised vahendid:
- protokolli blanketid
- hindamislehed
- sertifikaadid
- agility võistluste eeskirjad ja juhendid
- võistlusraamatud
- mõõdulint koera turjakõrguse mõõtmiseks
- mikrokiibi lugeja
- stopperid
- vahendid raja ja takistuste mõõtmiseks
10. MUUD VÕISTLUSEGA SEOTUD JUHISED
10.1 Võistlustest teatamine
Kõik ametlikud võistlused on kirjas EKL KKK kalenderplaanis.
Info võistluste kohta avaldatakse internetis korraldava klubi koduleheküljel.
Võistluste info peab sisaldama järgmisi andmeid:
- võistlusaeg ja koht
- võistlustele registreerimise viis ja tähtaeg
- osavõtumaksu suurus, tasumise viis ja panga rekvisiidid
- võistlusklassid
- kohtunik(ud)
- kontaktisikud
- võimalikud piirangud osavõtjatele ja muu vajalik info
10.2 Võistluste kataloog
Võistlustel osalejate kohta koostatakse võitluste kataloog., mis peab sisaldama järgmisi
andmeid:
- võistluseid korraldav ühing ja korraldustoimkond
- võistluste aeg ja koht
- andmed võistluspaaride kohta (koera tõug, nimi ja registri number, koera
omaniku ja koerajuhi andmed) võistlusrühmade ja-klasside kaupa
- kohtunik(ud) ja stažöörid
- protesti esitamise tingimused
10.3 Teatamine ametivõimudele
Vajadusel peab korraldustoimkond kooskõlastama võistluste toimumise kohalike
ametivõimudega.
10.4 Võistlusplats
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Võistlusplatsi valimisel tuleb arvestada peale ametivõimude juhiste ka võistluste aega ja
võistlevate koerte arvu. Võistlusplatsi valikul tuleb tagada koerte turvalisus.
10.5 Kohtuniku kutsumine
Kohtuniku kutsumine võiks esmalt toimuda suulise kokkuleppena. Kui suuline kokkulepe
on saavutatud, siis peab korraldustoimkond saatma kohtunikule kirjaliku kutse EKL-i
ametlikul blanketil.
Kohtuniku kirjalik vastus kutsele on mõlemaid pooli siduv dokument.
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