ASCAn agilitykisat pähkinänkuoressa
Osallistumisoikeus
Kaikilla rekisteröidyillä ja rekisteröimättömillä koirilla on oikeus kisata ASCAn agilitykisoissa.
Voidakseen saada ASCAn myöntämiä titteleitä, koiralla tulee olla joko ASCAn rekisterinumero tai
seurantanumero (QT-numero, saatavilla kaikenrotuisille koirille). ASCA-rekisteröimättömät ja
seurantanumerottomat koirat kisaavat luokassa FEO eli For Exhibition Only, vain näytösluonteisesti.
Ohjeet QT-numeron hakemiseen (joko sähköisesti tai sähköpostitse):
Sähköisesti: QT-numeron hankkiminen vaatii ASCAn väliaikaisen jäsenyyden hankkimisen, jonka
voi anoa sähköisesti osoitteessa https://portal.asca.org/#!/register/member. Mikäli haluat vain
väliaikaisen jäsenyyden, niin valitse lomakkeessa vaihtoehto ”service (10$)”. Kun jäsenyys on
hyväksytty, pääset sähköisessä systeemissä omin tunnuksin kirjautumalla hakemaan
koirallesi/koirillesi QT-numero(it)a. QT-numeron hakeminen tapahtuu sähköisessä järjestelmässä
kohdassa ”My Dogs” ja siellä ”Register New Dog”. Väliaikaisen jäsenyyden rauetessa QT-numero
jää yhä voimaan eli kilpaileminen QT-numeroa käyttäen onnistuu myös ilman, että on ASCAn tai sen
alajaostojen jäsen.
Sähköpostitse:
QT-numeron
voi
anoa
sähköpostitse
seuraavalla
lomakkeella:
https://www.asca.org/wp-content/uploads/2016/04/trackapp.pdf. QT-numeron hankkiminen vaatii
ASCAn väliaikaisen jäsenyyden hankkimisen (onnistuu samalla lomakkeella). Väliaikaisen
jäsenyyden rauetessa QT-numero jää yhä voimaan eli kilpaileminen QT-numeroa käyttäen onnistuu
myös ilman, että on ASCAn tai sen alajaostojen jäsen.
Kilpailuihin ei voi osallistua juoksuaikaisen nartun kanssa.
Koiran tulee olla vähintään 18 kk ikäinen osallistuakseen ASCA:n agilitykilpailuun kilpaillen
titteleistä. Titteleistä kisaavat voivat kilpailla joko Championship-ohjelmassa tai ACE-ohjelmassa
(näiden tarkemmat säännöt alla). FEO-luokan (For Exhibition Only) kilpailuihin voi osallistua 15
kk täyttäneen koiran kanssa ja näissä luokissa alle 18 kk ikäiset koirat hyppäävät madalletuin
hyppykorkeuksin.

Championship-ohjelma
Yhden kilpailutapahtuman aikana koirakko voi kilpailla vain joko Championship- tai ACEohjelmassa. Pisteitä kertyy kerrallaan vain siis toiseen ohjelmaan. Championship-ohjelmassa voi
Elite-luokan tittelin saavuttamisen jälkeen kerryttää pisteitä ATCH-tittelin saavuttamiseksi.

Kisat ja tasot
•

Kilpailuluokat: Regular (agilityrata), Jumpers (hyppyrata) ja Gamblers

•

Tasoluokat: Novice (alokas), Open (avoin), Elite (voittaja)
o Regular –radalla Novice-luokka on jaettu Novice A- ja Novice B-osiin. Novice A on
tarkoitettu koirakoille, jotka aloittavat agilitykilpailu-uraansa. Novice B on
tarkoitettu koirakoille, joiden ohjaaja tai koira on jo aiemmin saavuttanut
luokkavaihdon jonkin agilityorganisaation kisoissa (ml. FCI-kisat).

•

Kaikkia kilpailuluokkia ja tasoluokkia voi kilpailla kolmessa kategoriassa: Standard
(tavallinen), Junior Handler (ohjaaja max. 17-vuotias, ohjaajan halutessa käytössä
madalletut hyppykorkeudet) ja Veteran Dog (7 vuotta täyttäneille koirille, käytössä
madalletut hyppykorkeudet). Jos osallistumisoikeus täyttyy Standardin lisäksi myös joko
Junior Handler- tai Veteran Dog –kategoriaan, ohjaaja saa päättää kumpaan hän koiransa

ilmoittaa.

Säkäluokat
•

Säkäkorkeus 27,9 cm tai alle  hyppää 20 cm

•

Säkäkorkeus yli 27,9 cm - 35,6 cm  hyppää 30 cm

•

Säkäkorkeus yli 35,6 cm - 45,7 cm  hyppää 40 cm

•

Säkäkorkeus yli 45,7 cm - 50,8 cm  hyppää 50 cm

•

Säkäkorkeus yli 50,8 cm (luokka 50+)  hypyt 50-60 cm

Poikkeuksena koirat, jotka kisaavat junior handler- tai veteran dog -luokissa (joissa madalletut
korkeudet) sekä seuraavat rodut: amerikanstaffordshirenterrieri, australianterrieri, basset hound,
bulldog, bullterrieri, cairnterrieri, welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke, cavalier
kingcharlesinspanieli, clumberinspanieli, mäyräkoira, bordeauxindoggi, ranksanbulldoggi, glen of
imaalinterrieri, kääpiöbullterrieri, petit basset griffon vendeen, mopsi, skotlanninterrieri, shar pei,
skyenterrieri, staffordshirenbullterrieri, länsigöötanmaanpystykorva, valkoinen länsiylämaanterrieri.
Nämä ovat oikeutettuja 10 senttiä matalampiin esteisiin kuin mitä säkäluokka edellyttäisi (jump
height exemption eli poikkeuslupa hypätä matalampia).

ACE-ohjelma (Agility Competition Enthusiasts)
Yhden kilpailutapahtuman aikana koirakko voi kilpailla vain joko Championship- tai ACEohjelmassa. Pisteitä kertyy kerrallaan vain siis toiseen ohjelmaan. ACE-ohjelmassa kilpaillaan
helpotetusti eli hyppykorkeudet ovat matalammat ja ihanneajat väljemmät.

Kisat ja tasot
•

Kilpailuluokat: Regular (agilityrata), Jumpers (hyppyrata) ja Gamblers

•

Tasoluokat: Novice (alokas), Open (avoin), Elite (voittaja)
o Regular –radalla Novice-luokka on jaettu Novice A- ja Novice B-osiin. Novice A on
tarkoitettu koirakoille, jotka aloittavat agilitykilpailu-uraansa. Novice B on
tarkoitettu koirakoille, joiden ohjaaja tai koira on jo aiemmin saavuttanut
luokkavaihdon jonkin agilityorganisaation kisoissa (ml. FCI-kisat).

•

Kaikkia kilpailuluokkia ja tasoluokkia voi kilpailla kahdessa kategoriassa: Standard
(tavallinen) ja Senior Dog (10 vuotta täyttäneille koirille, käytössä madalletut
hyppykorkeudet). Standard-kategoriassa hyppykorkeudet on 10 cm matalammat kuin
vastaavassa Championship-ohjelman kilpailussa. Lisäksi ihanneaika on 10% pidempi
kuin Championship-ohjelman vastaavalla radalla. Senior Dog-kategoriassa
hyppykorkeus on 10 cm matalampi ja ihanneaika 10% pidempi kuin vastaavassa ACEohjelman Standard-kategorian kilpailussa (minimikorkeus on 10 cm).

Säkäluokat
•

Säkäkorkeus 27,9 cm tai alle  hyppää 10 cm

•

Säkäkorkeus yli 27,9 cm - 35,6 cm  hyppää 20 cm

•

Säkäkorkeus yli 35,6 cm - 45,7 cm  hyppää 30 cm

•

Säkäkorkeus yli 45,7 cm - 50,8 cm  hyppää 40 cm

•

Säkäkorkeus yli 50,8 cm  hyppää 40 cm

Poikkeuksena koirat, jotka kisaavat Senior Dog -luokassa sekä Championship-ohjelma säkäluokatkohdassa luetellut rodut. Nämä ovat oikeutettuja 10 senttiä matalampiin esteisiin kuin mitä
säkäluokka edellyttäisi (jump height exemption eli poikkeuslupa hypätä matalampia).

Pisteiden kerryttäminen ja tittelin saavuttaminen (sekä Championshipettä ACE-ohjelma)
•

Koira saa koulutustunnuksen tyyppisen tittelin saatuaan 30 pistettä agilityradalta, 20 pistettä
hyppyradalta tai 20 pistettä gamblers-radalta. Pisteitä tuottava tulos on nimeltään Q
(qualifying score) ja vastaa siis hieman FCI-kisojen LUVA-tulosta. Agilityradalla virheetön
suoritus tuo koiralle 10 pistettä (10 pisteen Q) ja maksimissaan 5 virheen radalta saa 5 pistettä
(5 pisteen Q). Hyppyradalta saa virheettömästä suorituksesta 10 pistettä (10 pisteen Q).
Gamblers-radalla saa 10 pistettä (10 pisteen Q) kerättyään riittävän määrän pisteitä sekä
vapaasti valittavilta esteiltä että gamblers-osiosta.

•

Tittelit rakentuvat järjestyksessä (ensin Novice-titteli, sitten Open-titteli ja vasta sitten
Elite-titteli) riippumatta siitä, missä luokassa koira kisaa. Koiran voi siis ilmoittaa heti
aluksi esimerkiksi Elite-luokkaan, mutta Elite-titteliin tarvittavat Q:t alkavat kertyä vasta, kun
Novice- ja Open-tittelit on ansaittu.

•

Kesken kilpailupäivää ei voi vaihtaa kilpailuluokkaa. Jos siis uskot koiran voivan saada
titteliin oikeuttavan tuloksen jo päivän ensimmäisestä kisasta, kannattaa koira ilmoittaa koko
päiväksi jo valmiiksi ylempään luokkaan. Tällöin koira voi siirtyä ylempään luokkaan heti,
kun alemman luokan titteliin vaaditut pisteet on kerätty täyteen. Koiran ei ole kuitenkaan
titteliin oikeuttavien pisteiden saavuttamisenkaan jälkeen koskaan pakko siirtyä kilpailemaan
ylempään luokkaan. Alempaan luokkaan ei voi siirtyä enää sitten, kun koira on saavuttanut
ylemmässä luokassa pisteitä. Koirakon siirtyessä Championship-ohjelmasta ACEohjelmaan se voi kilpailla ACE-ohjelmassa myös alemmalla tasoluokalla kuin missä se
on saanut pisteitä Championship-ohjelmassa.

•

Tittelin nimeäminen tapahtuu seuraavasti: JS-N = Jumpers Standard Novice
o Ensimmäinen kirjain kertoo ratatyypin (J=jumpers, R=regular ja G=gamblers)
o Toinen kirjain kertoo kategorian (S=standard, J=junior handler ja V=veteran dog)
o Väliviivan jälkeen tulee taso (N=novice, O=Open ja E=elite)

Säkäkorkeuden mittaaminen
Ilmoittautumisen yhteydessä koirat mitataan kilpailupaikalla, ellei niillä ole hyväksyttyä
hyppykorkeuskorttia. Jos koira on säkäryhmän rajoilla, ilmoita se pienempään kokoluokkaan. Koira
voidaan mittauksen jälkeen siirtää isompaan kokoluokkaan, mutta sitä ei voida siirtää
pienempään kokoluokkaan kuin mihin se on ilmoitettu. Mittaamisen jälkeen koiralle voidaan
täyttää hyppykorkeuskortti, jonka jälkeen tulevissa kilpailuissa ei tarvita enää uusintamittausta
(saadakseen koiralle pysyvän hyppykorkeuskortin, tulee koiran olla mittaushetkellä vähintään 2vuotias).
Ilmoittautumislomakkeessa koira ilmoitetaan aina siihen säkäluokkaan mihin se kokonsa puolesta
kuuluu, jonka lisäksi ilmoitetaan erikseen jos koira on oikeutettu 10 sentin rimanmadallukseen
rotunsa tai kilpailuluokkansa puolesta (alleviivaa tai ympäröi jump height exemption: Y). Jos
esimerkiksi omistat 30 cm korkean corgin, ilmoitat sen esim. Championship-ohjelman luokkaan 30
cm ja ympäröit kohdan jump height exemption: y, jolloin koirasi kisaa 20 cm korkeilla esteillä.

Virheet
Ohessa poimintoja säännöistä, tämä ei ole kattava listaus.
5 pisteen virheet
-lähdön viivästyttäminen
-koiraan koskeminen suorituksen aikana
-esteeseen koskeminen radan aikana
-koiran ohjaaminen jatkuvasti kädellä houkutellen
-koiran fyysinen avustaminen (työntäminen, vetäminen) lähtöviivalla
-ulkopuolisen avun saaminen (yleisö neuvoo, ohjaa tai houkuttelee etäältä)
-ohjaaja tarkoituksella estää tuomaria näkemästä suoritusta
-ohjaaminen estämällä koiran väärä reitti kehollaan
-koira näykkii ohjaajaa
Hylkäykset
-Ohjaajan aggressio koiraa tai jotakuta ihmistä kohtaan
-tarpeiden tekeminen radalle suoritusta ennen, sen aikana tai sen jälkeen
-radalta poistuminen kesken suorituksen
-hallitsemattomuus (esim. jos tuomari katsoo, ettei koiraa ole koulutettu tarpeeksi, jotta se voisi
suorittaa esteet turvallisesti)
-kehästä poistuminen kytkemättä ja niin, ettei koira ole ohjaajan hallinnassa
-maksimiajan ylittäminen
-suorituksen aikana harjoitteleminen (paitsi jos se on iloista ja kannustavaa)
-suorittaminen panta kaulassa
-namien ja lelujen käyttäminen kehässä tai alle 3,1 metrin etäisyydellä kehästä
-koiran toistuva ohjaajan tai vaatteiden näykkiminen
-ohjaajan tarkoituksellinen koiraan koskeminen tai koiran palkkaaminen radan aikana
-ohjaajan epäurheilijamainen käytös radalla (haukkuu tuomaria, työntekijöitä tai koiraa, tai satuttaa
koiraa)
Estevirheet
- väärä rata 10 pistettä
- ohjaaja suorittaa esteen, 10 pistettä
- esteen suorituksen jättäminen kesken, 20 pistettä
- esteen vaarallinen suoritus, 20 pistettä (lentokeinu, rämähtää esteen päälle, menee aalle poikittain)
- kontaktivirhe, 10 pistettä (koskee vain alastulokontakteja, ylösmenokontakteja ei tuomita)
- keppien katkonainen suoritus, 20 pistettä, mikä tarkoittaa sitä, että jos koira kepeille mennessään
katkaisee suorituseen ja keppisuoritusta jatketaan sitten keskeltä keppejä – toisin sanoen, jos
kepeillä tulee virhe, niin tulee palata keppien alkuun ja suorittaa kokonaisena uudestaan, jolloin ei
tule virhettä.
- rima 5 pistettä
- esteen suoritus uudelleen, hylkäys
Lähtö- ja maaliviiva
-Ajanaotto aloitetaan koiran ylittäessä lähtöviivan ja lopetetaan sen ylittäessä maaliviivan. Lähtö- ja
maaliviivat eivät sijaitse ensimmäisen/viimeisen hypyn linjalla, vaan ajanotto alkaa jo ennen
ensimmäistä hyppyä ja päättyy vasta viimeisen hypyn suorituksen jälkeen.
-Jos koira ei suorita lainkaan viimeistä hyppyä ennen maaliviivan ylitystä, saa 20 virhepistettä ja
tällöin ajanotto loppuu, kun koiralle laitetaan panta.
-Jos koira ohittaa viimeisen esteen, mutta ohjaaja palaa suorittamaan sen, ei tule virhettä kiellosta,

ja tällöin ajanotto päättyy koiran ylittäessä maaliviivan viimeisen esteen suorittamisen jälkeen.
-Ei kieltoa viimeisen esteen ohittamisesta jos ohjaaja ottaa sen uudestaan.

Äärimmäinen lyhytversio: näin kisaat ASCAn agia
1) Hanki koiralle seurantanumero (tracking number) jos ei sillä jo ole ASCAn rekisterinumeroa tai
seurantanumeroa. Muuten kisaat luokassa FEO, eikä ASCA tallenna koirasi tuloksia; voit toki kisata
näinkin!
2) Ilmoita koira siihen säkäluokkaan mihin se korkeutensa perusteella kuuluu. Jos olet epävarma,
ilmoita astetta pienempään; koirasi voidaan nostaa mittauksen jälkeen isompien luokkaan.
3) Titteleistä kisataksesi ilmoita koirasi joko Championship- tai ACE-ohjelmaan. Championshipohjelmassa voi kilpailla valionarvosta, ACE-ohjelmassa kilpaillaan helpotuin säännöin (madalletut
hyppykorkeudet ja löysemmät ihanneajat). Koirakko voi osallistua vai yhteen ohjelmaan per
kilpailuviikonloppu.
3) Jos koirasi kuuluu listattuun poikkeusluparotuun tai kisaatte junior handler- (Championshipohjelmassa), veteran dog- (Championship-ohjelmassa) tai senior dog (ACE-ohjelmassa) -luokassa,
ilmoita myös poikkeusluvasta ympäröimällä Jump Height Exemption: Y. Näin koirasi pääsee 10 cm
matalammille esteille.
4) Valitse sopiva tasoluokka. Normaalisti kisaura alkaa novicesta ja jatkuu openin kautta eliteen. Voit
kuitenkin ilmoittautua niin korkeaan tasoluokkaan kuin haluat. Ainoastaan palaaminen alemmalle
tasolle ei ole sallittua, sen jälkeen kun koiralla on pisteitä ylemmästä. Tasoluokkaa ei voi vaihtaa
kesken päivää. Näin ollen, mikäli epäilet saavasi tittelin jo päivän ensimmäiseltä radalta, voi olla
kannattavaa ilmoittautua ko päivälle jo ylempään luokkaan, jolloin pääsee ansaitsemaan ylemmän
luokan pisteitä heti alemman luokan tittelin saavuttamisen jälkeen. Tasoluokkaa voi vaihtaa
seuraavalle kilpailupäivälle.
5) Toimita ilmoittautumislomake siinä annettujen ohjeiden mukaisesti ilmoittautumisten
vastaanottajalle, maksukuitin kera.
6) Tule kisoihin, ota hyvä mieli mukaan ja pärjää!
ASCAn agilitysäännöt löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.asca.org/wpcontent/uploads/2016/04/AgilityRules.pdf

