EO-KARSINTAKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2020
(Hyväksytty SAGIn hallituksessa 9.9.2019)

EO-joukkueen karsintaosakilpailuun osallistuvan ohjaajan on oltava Suomen kansalainen. Ohjaajalla
on oltava voimassa oleva SAGIn kilpailulisenssi. EO-joukkueen karsintaosakilpailussa
osallistumisoikeus on koirilla, jotka ovat tunnistusmerki yjä ja rekisteröityjä Suomen Kennelliiton
koirarekisteriin vähintään 12 kuukau a ennen EO-kilpailua (koirarekisterin ohje).
Kaikkien osakilpailujen star t ovat virallisia kilpailuja, joissa ovat voimassa viralliset agilitysäännöt.
Mahdolliset poikkeukset virallisiin sääntöihin on kirja u näihin kilpailusääntöihin. Kaikki nollatulokset
merkitään kilpailukirjaan ja nollista saadaan ranking-pisteitä. Kilpailuista voi saada normaalis
tuplanollan ja ser ﬁkaa n.
1. Osakilpailut ja osallistujamäärä
EO-joukkueen karsintaosakilpailuun saavat osallistua koirakot, jotka täy ävät jonkin seuraavista
kriteereistä.
EO-karsintojen 1. ja 2. osakilpailuun on maksimissaan seuraavat osano ajamäärät; S- 60 koirakkoa,
M- 80 koirakkoa ja L- 100 koirakkoa rankingin paremmuusjärjestyksen mukaan. Edellisen vuoden
EO-joukkueessa kilpailleet koirakot pääsevät automaa ses mukaan seuraavan vuoden karsintoihin.
EO-karsintojen 3. osakilpailuun (Halli-SM) maksimiosano ajamäärät ovat seuraavat XS- 30 koirakkoa,
S- 100 koirakkoa, M- 120 koirakkoa, SL- 60 koirakkoa ja L- 140 koirakkoa. Osano ajamäärät
perustuvat vuoden 2019 ilmoi autumismääriin ja ne tullaan päivi ämään vuosi ain.
Jos yksi äisen kokoluokan maksimiosano ajamäärä yli yy ja rajalla olevat koirakot ovat samoissa
pisteissä, ei karsintoihin oteta mukaan rajapistemäärässä olevia, esimerkiksi kaikki 0 piste ä
omaavat koirakot.
EO-karsintojen osakilpailut:
EO1 Tornion osakilpailu 9.-10.11.2019
- Ranking katkeaa 10.10. Ilmoi autuminen pää yy 21.10.
EO2 Tampereen osakilpailu 22.-23.2.2020
- Ranking katkeaa 23.1. Ilmoi autuminen pää yy 3.2.
EO3 Vantaan osakilpailu/Halli-SM 21.-22.3.2020
- Ranking katkeaa 20.2 Ilmoi autuminen pää yy 3.3.
2. Rankingin katkeaminen ja siihen hyväksyttävät tulokset
Ranking katkeaa kohdan 1 mukaises . Katkeaminen tarkoi aa rankingpisteiden keräämisajan
loppumista. Katkeamisen jälkeen keräilyjaksolle otetaan mukaan vielä ilmoi autumisen pää ymiseen
as toimitetut tulokset rankingin keräilyjaksolta. Rankingiin hyväksytään kaikki virallisten kilpailujen
tulokset, jotka on toimite u Suomen Agilityliitolle ilmoi autumisen pää ymiseen mennessä.
SAGI ei ole vastuussa sellaisista tuloksista, joita seurat eivät ole vahvistaneet tulosjärjestelmään
määräaikaan mennessä. Rankingin katkeamista ennen olevien kilpailuiden tuloksien toimi aminen

on eri äin tärkeää. SAGI toivoo kaikilta kilpailun järjestäjiltä erityistä huolellisuu a tulosten
toimi amisessa.
3. Lähtöryhmät ja -järjestys
Kilpailu etenee tasaisissa ryhmissä. Kukin ryhmä star aa ranking-sijoituksen mukaisessa käänteisessä
lähtöjärjestyksessä. Viikonlopun viimeisessä star ssa voidaan käy ää pisteiden perusteella
käänne yä lähtöjärjestystä. Saman ohjaajan kaikki koirat ovat samassa lähtöryhmässä niin, e ä
ohjaajalla on vähintään 10 koirakkoa omien suoritustensa välissä.
Juoksunartut star aavat omalla lähtövuorollaan.
4. Ihanneaika
Ihanneaika on kolmen nopeimman tuloksellisen suoritusajan keskiarvo pyöriste ynä seuraavaan
sekun in + 5,00 sekun a.
5. Pisteet
Pisteitä saa vain nollatuloksella. Osakilpailun pisteiksi koirakolle lasketaan yhteispisteet kahdelta
eniten pisteitä tuovalta radalta. Koirakon pisteet lasketaan vertaamalla koirakon aikaa vertailuaikaan,
joka on kolmen nopeimman tuloksellisen suoritusajan keskiarvo. Koirakon pisteet lasketaan
vähentämällä ihanneajasta koirakon aika ja kertomalla saatu tulos kymmenellä.
[ pisteet = (IA-SA) x 10 ]
Aika mitataan 1/100 sekunnin tarkkuudella, jolloin pisteet lasketaan 1/10 pisteen tarkkuudella.
Riippuma a ihanneajasta kilpailija ei voi saada yli 60 piste ä yhdestä star sta. Mikäli voi aja saisi yli
60 piste ä, niin kaikilta pisteiden saajilta vähennetään yhtä paljon pisteitä kuin voi ajalta.
6. Joukkueeseen pääsy
Jokaisen osakilpailun eniten pisteitä kerännyt koirakko jokaisessa kokoluokassa saa suoran
EO-joukkuepaikan. Mikäli sama koirakko pääsee joukkueeseen useammasta osakilpailusta tai joku
joukkuepaikkaan oikeute u koirakko ei ota joukkuepaikkaa vastaan, ei joukkuepaikka siirry sen
osakilpailun seuraavalle. Jos koirakko saavu aa pisteitä useassa osakilpailussa, suurin pistemäärä on
merkitsevä. Loput EO-joukkuepaikat jaetaan osakilpailupisteiden mukaan eniten pisteitä saaneille.
Tasapisteissä sijoitus ratkaistaan:
1.
Toiseksi korkeimman osakilpailun pistemäärä
2.
Paras osakilpailu, jossa lasketaan kaikkien kolmen radan yhteenlaske u
kokonaispistemäärä (voi olla eri kuin paras osakilpailupistemäärä)
3.
Koko kilpailusarjan pistemäärä (kaikki osakilpailut ja kaikki radat)
4.
Kaikkien osakilpailujen virhepisteellisten ei pisteitä tuoneiden ratojen lukumäärä
5.
Kaikkien
osakilpailujen virhepisteellisten ratojen pienin yhteenlaske u
virhepistemäärä
6.
Arpa
FCI:n agilitykomitea on tehnyt päivityksiä European Open sääntöihin vuodesta 2020 alkaen.
Osano ajamäärä muista kuin järjestävästä maasta on maksimissaan 28 koirakkoa, joista

maksimissaan 12 saa olla samasta kokoluokasta. Joukkueet koostuvat neljästä koirakosta, minkä
vuoksi koirakkomäärät ovat neljällä jaollisia.
Joukkuepaikat jaetaan kerä yjen pisteiden mukaan siten, e ä jokaisesta kokoluokasta tulee 2 täy ä
joukkue a (8 koirakkoa/kokoluokka).
Viimeisen täyden joukkueen valitsee Agilityliiton määri ämä valitsijaraa EO-karsintakilpailuiden
jälkeen siitä kokoluokasta, josta löytyy poten aalisin joukkue EO-menestystä ajatellen. Joukkue voi
siis olla S-, M- tai L- kokoluokasta.
Koirakon paikka joukkueessa määräytyy osakilpailussa saadun pistemäärään mukaan siten, e ä neljä
eniten pisteitä saanu a muodostavat 1. joukkueen, neljä seuraavaksi eniten pisteitä saanu a 2.
joukkueen jne.
7. Varakoirakot
Koirakot, jotka eivät ole saavu aneet EO-joukkuepaikkaa muodostavat varakoirakkolistan. Koirakot
laitetaan paremmuusjärjestykseen osakilpailuista saadun pistemäärän mukaan. Jos koirakko
saavu aa pisteitä useassa osakilpailussa, suurin pistemäärä on merkitsevä.

