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1

Üldosa

1.1

Võttes aluseks FCI agility eeskirjad, kehtestab EKL rahvuslikud agility võistluste eeskirjad,
arvestades kohalikke vajadusi.

1.2

Agility võistluste eeskirjad kehtivad kõigil EKL ja selle liikmesorganisatsioonide poolt Eestis
korraldatavatel ametlikel agility võistlustel ja eksamitel (edaspidi ühiselt nimetatud Võistlused).

2
2.1

Agility võistluste eesmärgid
Agility eesmärgiks on arendada koerte liikuvust ja arukust, õpetades neid sooritama erinevaid
takistusi. Agility kui hariva ja sportliku tegevuse abil sotsialiseeritakse koeri.

2.2

Agility nõuab koera ja koerajuhi vahelist head koostööd.

2.3

Agility võistlustest võivad osa võtta kõik koerad.

2.4

Agilitys on oluline nii osavus kui kiirus. Võistlusrada tuleb läbida võimalikult väheste vigadega ja
võimalikult kiiresti.

2.5

Eesmärk on läbida rada vigadeta ning ideaalaja piires. Ideaalaeg on soovitusliku iseloomuga.

3

Võistlusklassid ja -rühmad

3.1

Agilitys on kolm võistlusklassi:
- agility (AG-1) / hüpped (H-1) 1. klass. Koertele, kellele ei ole veel omistatud kõrgemasse
võistlusklassi ülemineku sertifikaati.
- agility (AG-2) / hüpped (H-2) 2. klass. Koertele, kellele on omistatud üks kõrgemasse
võistlusklassi ülemineku sertifikaat.
- agility (AG-3) / hüpped (H-3) 3. klass. Koertele, kellele on omistatud kaks kõrgemasse
võistlusklassi ülemineku sertifikaati.

3.1.1

Võistlusklasside rajad erinevad pikkuse, keerukuse astme ja soorituskiiruse poolest.

3.2

Koerad on jagatud kolme võistlusrühma:
- mini - koerad turjakõrgusega kuni 34,99 cm
- midi - koerad turjakõrgusega 35 - 42,99 cm
- maksi - koerad turjakõrgusega alates 43 cm

3.2.1

Koera turjakõrgust võib mõõta EKL või FCI rahvusliku kennelorganisatsiooni agility kohtunik, kes
märgib selle võistlusraamatusse.
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Võistluste korraldamine
Agility võistluste korraldamise õigus on EKL-il ja EKL liikmesorganisatsioonidel.
Võistluste üldine korraldus toimub vastavalt eeskirjadele 11-03.
Võistluste korraldamisluba taotletakse EKL-KKK-lt.

4.1

FCI poolt tunnustatud rahvusvahelised agility võistlused

4.1.1

Rahvusvahelistel agility võistlustel võisteldakse kõrgeimas võistlusklassis AG-3/H-3. Osaleda
võivad tõukoerad, kes on registreeritud FCI poolt tunnustatud tõukoerte registrites. Koerad peavad
olema vanemad kui 18 kuud.

4.1.2

Võisteldakse hüppe- ja agilityrajal. Võitja selgitatakse kahe raja läbimisel saavutatud tulemuste ehk
koondtulemuse põhjal.

4.1.3

Agilityraja tulemuste põhjal antakse koertele rahvusvahelisi agility sertifikaate C.A.C.I.AG
(Certificat d'Aptitude au Championnat International d'Agility) ja reserv C.A.C.I.AG.

4.2

Agility Eesti meistrivõistlused

4.2.1

Agility Eesti meistrivõistlusi korraldab EKL-KKK koos EKL liikmesorganisatsioonidega.

4.2.2

Agility Eesti meistrivõistlustel võisteldakse kõrgeimas võistlusklassis AG-3/H-3.

4.2.3

Osaleda võivad EST-registrisse kantud tõukoerad ja tõutud koerad. Koerad peavad olema vanemad
kui 18 kuud. Koertele peab olema väljastatud EKL agility võistlusraamat.

4.2.4

Täpsemad nõuded osalejatele kinnitab EKL-KKK eestseisus korraldava EKL
liikmesorganisatsiooni ettepanekute põhjal.

4.2.5

Eelneva aasta agility Eesti meistril (koer + koerajuht) on õigus järgneval aastal agility Eesti
meistrivõistlustel tasuta osaleda.

4.2.6

Võisteldakse hüppe- ja agilityrajal. Võitja selgitatakse kahe raja läbimisel saavutatud tulemuste ehk
koondtulemuse põhjal.

4.3

Rahvuslikud agility võistlused ja eksamid

4.3.1

Osaleda võivad kõik koerad, kes on vanemad kui 18 kuud.

4.3.2

Agility eksam on võrdväärne võistlusega. Eksamil ei selgitata välja paremusjärjestust.

4.3.3

Eksameid korraldatakse ja viiakse läbi agility võistluseid reguleerivate eeskirjade ja juhendite järgi.

5

Osalemisõigus

5.1.1

Agility võistlustel võivad osaleda kõik koerad, kellel on õigus vastavas võistlusklassis ja -rühmas
võistelda.

5.1.2

Koerad peavad olema terved ning nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud.
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5.1.3

Koertele peab olema väljastatud rahvusliku kennelorganisatsiooni poolt agility võistlusraamat.

5.1.4

Koerajuht võib ühel võistlusel osaleda mitme koeraga, kuid üks koer ei või samal võistlusel (rajal)
osaleda mitme koerajuhiga.

5.1.5

Võistluste korraldustoimkonnal on õigus ja kohustus kontrollida võistlejate osalemisõigust.

5.1.6

Osalemisõigusest teatatakse võistlejatele või avaldatakse stardinimekiri hiljemalt võistlustele
eelneval päeval.

5.1.7

Korraldustoimkonnal on õigus piirata osalejate arvu, kui võistluste korraldus seda nõuab.

5.1.8

Korraldustoimkonnal on õigus võistlused ära jätta, kui kõikidesse võistlusklassidesse kokku on
registreerunud vähem kui 10 võistlejat.

5.1.9

Võistlusel ei tohi osaleda:
- koer, kes ei ole nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud
- haige või vigastatud koer (kohtunikul on õigus keelata haige või vigastatud koera võistlusel
osalemine või katkestada võistluse jätkamine)
- emane koer 30 päeva enne oodatavat poegimist (oodatavaks poegimisajaks loetakse 63. päev
pärast esimest paaritust) ja 42 päeva pärast poegimist
- silmnähtavalt arg või agressiivne koer

5.1.10

Indlev emane koer võib agility võistlusel osaleda. Koerajuht peab koera innaajast võistluste
peakorraldajale teada andma esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne võistluse esimese soorituse
algust.

5.1.11

Indlevate emaste koertega osalejad lubatakse võistlema stardijärjekorras viimastena ning
stardiplatsil peab võistleja kasutama korraldustoimkonna poolt antud alusmatti.

6

Hinnangud, sertifikaadid ja aunimetused

6.1

Hinnangud

6.1.1

Võistlustulemuste põhjal omistatakse koertele järgmisi hinnanguid:
- karistuspunktide summa 0 - 5,99 hinnang „Suurepärane“
- karistuspunktide summa 6 - 15,99 hinnang „Väga hea“
- karistuspunktide summa 16 - 25,99 hinnang „Hea“

6.1.2

karistuspunktide summa üle 26 hinnangut ei anta

6.1.3

Karistuspunktide summa on raja läbimisel tehtud raja- ja ajavigade summa.

6.2

Kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaadid

6.2.1

AG-1/H-1 võistlusklassis antakse kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaat koerale, kes on

EKL-KKK

7 / 15

21-01:2013

EKL Agility võistluste eeskirjad

läbinud 1. klassi võistlusraja kolmel korral 0 - 0,99 karistuspunktiga. Üks tulemus kolmest võib
olla hüpperajalt. Eelnimetatud tulemused peavad olema hinnatud vähemalt kahe erineva kohtuniku
poolt.
6.2.2

AG-2/H-2 võistlusklassis antakse kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaat koerale, kes on
2. klassi võistlusraja läbinud kolmel korral 0 - 0,99 karistuspunktiga. Üks tulemus kolmest võib
olla hüpperajalt. Eelnimetatud tulemused peavad olema hinnatud vähemalt kahe erineva kohtuniku
poolt.

6.2.3

Kui koer saab võistluste käigus kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaadi ning on
registreeritud samal päeval veel mõnele võistlusrajale, siis võistleb võistluspaar ülejäänud radadel
kõrgemas võistlusklassis, v.a. juhul, kui see pole korralduslikult võimalik.

6.2.4

Kui koer saab võistlustele registreerimise ja võistluste toimumise vahelisel ajal mõnel teisel
võistlusel kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaadi, siis on võistlejal õigus taotleda
peakorraldajalt registreeritud võistlusklassi muutmist, v.a. juhul, kui see pole korralduslikult
võimalik.

6.3

EKL aunimetused

6.3.1

Aunimetus Eesti Agility Tšempion (EST AG CH) omistatakse koerale, kes on EKL ametlike agility
võistluste kõrgeimas võistlusklassis AG-3/H-3 saavutanud kolm 0 - 0,99 karistuspunktiga esikohta,
mis on hinnatud vähemalt kahe erineva kohtuniku poolt. Üks tulemus kolmest võib olla
hüpperajalt.

6.3.2

Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu vanusena ametlikult näituselt vähemalt hinde „Hea”.

6.3.3

Välisriigi koerale omistatakse aunimetus EST AG CH lisaks eelnevale ka juhul, kui talle on
omistatud FCI liikmesriigi või FCI lepingulise partneri agility tšempioni aunimetus ja ta saab EKL
ametlike agility võistluste kõrgeimas võistlusklassis AG-3 agilityrajal ühe 0 - 0,99 karistuspunktiga
esikoha.

6.3.4

Aunimetus Eesti Meister Agilitys omistatakse koerale, kes on agility Eesti meistrivõistlustel
võitnud oma võistlusrühma tulemusega vähemalt „Väga hea” (kuni 15,99 karistuspunkti). Kui
võitja kahe raja karistuspunktide summa on 16 ja enam, jäetakse meistritiitel välja andmata.

7

Kohtunikud

7.1

Agility võistluseid võib hinnata EKL või FCI rahvusliku kennelorganisatsiooni agility kohtunik.

8

Takistused
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Kohtunik kujundab võistlusraja järgmiste FCI poolt heakskiidetud takistustega:
- hüppetakistused (tõkked, okser, müür, rõngas)
- kontakttakistused (kiik, A-takistus, poom)
- muud takistused (kott, tunnel, slaalom, pikkushüpe, laud)

9

Võistlusrajad

9.1

Agilityrada koosneb kõikidest FCI poolt heakskiidetud takistustest, s.h. kontakttakistustest ja
lauast.

9.2

Hüpperada koosneb kõikidest FCI poolt heakskiidetud takistustest, v.a. kontakttakistused ja laud.

10

Võistluste kulgemine
Võistlusplatsi suurus on rahvusvahelistel võistlustel vähemalt 24 x 40 m ja rahvuslikel võistlustel
20 x 40 m või vähemalt 800 m2. Kui kasutatakse kahte platsi kõrvuti, siis peab nende vahel olema
kinnine piire või vähemalt 10 m.
Võistlusrada koosneb 15 - 22 takistusest, millest vähemalt 7 on hüppetakistused. Võistlusraja
pikkus on 100 – 200 m. Takistuste paigutus määrab raja keerukuse astme ja raja läbimise kiiruse.
Koer peab läbima raja ideaalaja piires, sooritades kõik takistused õiges järjekorras.
Võistlejad ei tohi tulla rajale enne oma võistluse algust. Koerajuhtidel on võimalus ilma koerteta
tutvuda rajaga enne oma võistlusklassi algust selleks ettenähtud ajal.
Enne võistluse algust tutvustab kohtunik võistlejatele lühidalt võistlusmäärustikku, teeb teatavaks
ettenähtud ideaalaja, maksimumaja, stardimärguande ning käitumise diskvalifitseerimise korral.
Soorituse alguses siseneb koerajuht võistlusplatsile ja jätab koera stardis vabalt valitud asendisse.
Kui koeral on kaela- ja jalutusrihm (k.a. parasiitidevastane kaelarihm, traksid, riietusesemed),
võetakse need ära. Koerajuht ei või võistlusplatsil midagi käes hoida. Koerajuhil ei tohi
võistlusplatsil kaasas olla vöökotti või muud taolist ega koerale nähtavaid või tuntavaid
motivatsiooniesemeid, maiuseid jm.
Koerajuht võib raja piires vabalt liikuda ja annab koerale stardikäsu pärast kohtuniku vastavat
märguannet. Ajamõõtmine algab hetkest, mil koer ületab stardijoone.
Koerajuht võib raja läbimisel kasutada erinevaid žeste ja käsklusi, kuid ei tohi puudutada koera ega
takistusi. Koerajuht ei tohi ise takistustest üle hüpata, alt läbi minna või läbi ronida.
Sooritus lõppeb ning aeg fikseeritakse hetkest, mil koer ületab finišijoone ja sooritab viimase
takistuse. Koerajuht rihmastab vajadusel koera ning lahkub võistlusplatsilt. Premeerida võib koera
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pärast võistlusplatsilt lahkumist.
10.1

Ideaalaeg
Raja läbimise ideaalaeg määratakse kohtuniku valitud kiiruse järgi, millega tuleb rada läbida.
Kiiruse valimisel võetakse aluseks võistlusklass, võistluse tase, võistlusraja keerukuse aste ning
pinnase iseärasused.
Ideaalaeg (sekundites) leitakse jagades raja pikkuse (meetrites) valitud kiirusega (m/s).
Näide: Raja pikkus on 160 m ja valitud kiirus 4,0 m/s. Ideaalaeg on 40 s (160/4,0).

10.2

Maksimumaeg
Raja läbimise maksimumaeg on mitte väiksem kui 1,5-kordne ideaalaeg ja mitte suurem kui
kahekordne ideaalaeg.

11

Force majure

11.1

Võistlejast mittesõltuvate raja läbimist segavate asjaolude puhul (tuulega ümberläinud takistused,
keerdunud kott, võistlusplatsile pääsenud võõras koer jm) peatab kohtunik raja läbimise. Takistuste
taastamise ning segavate asjaolude kõrvaldamise järel alustatakse raja sooritust uuesti esimesest
takistusest.

11.2

Kõik kuni raja katkestamise punktini saadud rajavead jäävad jõusse ja kuni sinnani uusi rajavigu ei
anta. Kuni katkestamise punktini tuleb eelnev raja osa läbida nii hästi kui võimalik. Uusi rajavigu
võib anda alates raja katkestamise punktist.

11.3

Sooritusaja mõõtmist alustatakse uuesti alates stardist.

12

Hindamine
Kohtunik võib hindamisel kasutada abistavaid kohtunikke ja tehnilisi abivahendeid. Kohtuniku
otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.
Sooritustulemus ehk karistuspunktide summa saadakse aja- ja rajavigade liitmisel.

12.1

Ajavead
Raja sooritusaega mõõdetakse ja ajavigu arvestatakse sajandiksekundi täpsusega (näiteks 35,63 s).
Sooritusaja iga ideaalaega ületanud 1,00 sekundi eest antakse 1,00 karistuspunkti.
Näide: Ideaalaja ületamine 1,25 sekundit annab 1,25 karistuspunkti.

12.2

Rajavead
Iga rajavea eest antakse 5 karistuspunkti.

12.2.1

Koerajuhi vead
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- koerajuht läheb läbi starti või finišit märkivate postide vahelt
- koerajuht puudutab koera
- koerajuht puudutab takistust
12.2.2

Vead kontaktpindadel
A-takistusel, poomil ja kiigel peab koer nii ülesminekul kui allatulekul puudutama kontaktpinda
vähemalt ühe käpaga või käpa osaga. Vastasel juhul antakse viga.

12.2.3

Takistuste sooritamise vead
- koera poolt takistuse või selle osa mahaajamine
- lahtikäiva rõnga lõhkumine läbihüppamisel
- pikkushüppe osade vahele astumine või nende peale toetamine
- kiigelt maha hüppamine enne, kui kiige ots on maad puudutanud
- laualt lahkumine enne 5 sekundi möödumist (koer pöördub tagasi lauale)
- slaalomis pulkade vahelejätmine
Slaalomis tuleb iga viga parandada, vastasel juhul koer diskvalifitseeritakse.
Pikkushüppe nurgakeppide mahaajamist ei loeta veaks, isegi kui see põhjustab pikkushüppe mõne
osa ümbermineku.

12.2.4

Tõrked
- takistuse ees või rajal peatumine
- takistusest mööda minemine
- rõnga ja raami vahelt läbihüppamine
- pea või käpa tunnelisse panemine ja seejärel tunnelist tagasi väljumine
- tõkkelati alt läbiminemine
- tõkketiibadest ülehüppamine
- tõkketiibadest läbiminemine
- müüri avast läbiminemine
- pikkushüppelt ülekõndimine
- pikkushüppele küljelt sisenemine ja õigesti väljumine
- pikkushüppele õigesti sisenemine, kuid küljelt väljumine
- pikkushüppest risti läbi hüppamine (ühelt küljelt sisse ja teiselt välja)
- poomilt või A-takistuselt maha hüppamine enne, kui on puudutanud laskuvat kaldpinda kõigi
nelja käpaga
- kiigelt maha hüppamine enne, kui on läbinud kiige keskpunkti
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- laua alla minemine
- lauale hüppamine D küljelt (ei vaja uuesti sooritamist)
- slaalomisse valesti sisenemine
- koera hüppamine üle tunneli või koti
Takistused, mille puhul koer on teinud tõrke, tuleb uuesti sooritada, vastasel juhul koer
diskvalifitseeritakse.
12.3

Diskvalifitseerivad vead
- koerajuhi sobimatu käitumine kohtuniku suhtes
- koera julm kohtlemine
- maksimumaja ületamine
- kolm tõrget
- takistuste sooritamine vales järjekorras
- takistuste vahelejätmine
- takistuse sooritamine valest suunast
- koerajuhi poolt takistuse sooritamine, takistusest üle hüppamine, alt läbiminek või läbi ronimine,
kotile astumine
- koerajuhi poolt laua elektroonilise ajamõõtja aktiveerimine
- laualt lahkumine enne 5 sekundi möödumist (koer ei pöördu tagasi lauale), sooritus
diskvalifitseeritakse järgmisel takistusel
- koerajuht hoiab midagi käes
- koerale kaelarihma kaela jätmine
- koera premeerimine võistlusplatsil maiuse või mänguasjaga
- koera viimine tagasi stardijoonele pärast ajavõtu algust (v.a. järgides kohtuniku vastavasisulist
käsku)
- soorituse peatumine seoses koerajuhi lahkumisega rajalt (v.a. järgides kohtuniku vastavasisulist
käsku)
- koera poolt võistlusplatsi reostamine, võistlusplatsilt lahkumine või väljumine koerajuhi kontrolli
alt
- koera või koerajuhi poolt takistuse ümberajamine või paigalt nihutamine nii, et takistust ei ole
võimalik õigesti sooritada
- koer näksab koerajuhti korduvalt
- koera või koerajuhi poolt lahtikäiva rõnga lõhkumine enne läbihüppamist
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- slaalomis tagasisuunas liikumine rohkem kui kahe pulga vahelt
- slaalomis vea parandamata jätmine
- tõrke korral takistuse uuesti sooritamata jätmine
- startimine enne kohtuniku stardimärguannet
Enne võistluste algust teatab kohtunik võistlusreegleid tutvustades, kuidas koerajuhil tuleb pärast
diskvalifitseerimist käituda. Kohtunik peab diskvalifitseerimisest selgelt märku andma.

13

Võistlejate paremusjärjestuse määramine
Võistlejate paremusjärjestuse määramisel võetakse aluseks karistuspunktide summa (võistlusraja
läbimisel tehtud aja- ja rajavigade summa).
Diskvalifitseerimise (DSQ) korral märgitakse rajavigade karistuspunktideks 100.
Kui koerte karistuspunktide summa on võrdne, saab kõrgema koha koer, kes tegi võistlusraja
läbimisel vähem rajavigu.
Kui võrdsed on nii karistuspunktide summa kui rajavigade arv, saab kõrgema koha võistlusraja
kiiremini läbinud koer.
Kui võrdsed on nii rajavigade arv kui ka sooritusaeg, võib kohtunik korraldada võrdse tulemuse
saanud koertele lisavõistluse.
Näide:
Ideaalaeg on 60 sekundit.

13.1

Koer

Rajavead

Sooritusaeg

Ajavead

Karistuspunktide
summa

Koht

7

5

58,71

0,00

5,00

3

12

0

65,00

5,00

5,00

1

18

5

57,25

0,00

5,00

2

4

0

68,32

8,32

8,32

4

15

10

59,17

0,00

10,00

6

2

5

65,00

5,00

10,00

5

Koondarvestusega võistlused
Koondarvestusega võistluse puhul liidetakse kokku koera kõigi radade aja- ja rajavead.
Diskvalifitseerimise korral märgitakse rajavigade karistuspunktideks 100 ja sooritusajaks raja
läbimise maksimumaeg.
Ühe raja diskvalifitseerimise korral liidetakse koondtulemuse saamiseks teise raja sooritusajale
juurde diskvalifitseeritud raja maksimumaeg.
Kui koerte karistuspunktide summa on võrdne, saab kõrgema koha koer, kes tegi radade
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kokkuvõttes vähem rajavigu.
Kui võrdsed on nii karistuspunktide summa kui rajavigade arv, saab kõrgema koha rajad kokku
kiiremini läbinud koer.
Kui võrdsed on nii karistuspunktide summa, rajavigade arv kui ka radade sooritusaeg kokku, võib
kohtunik korraldada võrdse tulemuse saanud koertele lisavõistluse.
13.1.1

Näide 1
I koha saanud koer
- agilityrajal DSQ ehk 100 rajaviga ja maksimumaeg 84 s / hüpperajal rajavigu 0 ja ajavigu 2,50
(sooritusaeg 39,50 s)
Koondtulemus: 102,5 karistuspunkti ja aeg 123,5
II koha saanud koer
- agilityrajal rajavigu 0 ja ajavigu 5,20 (sooritusaeg 47,20 s) / hüpperajal DSQ ehk 100 rajaviga ja
maksimumaeg 74 s
Koondtulemus: 105,2 karistuspunkti ja aeg 121,2

13.1.2

Näide 2
I koha saanud koer
- agilityrajal rajavigu 5 ja ajavigu 0,00 (sooritusaeg 41,50 s) / hüpperajal DSQ ehk 100 rajaviga ja
maksimumaeg 74 s
Koondtulemus: 105 karistuspunkti ja aeg 115,5
II koha saanud koer
- agilityrajal DSQ ehk 100 rajaviga ja maksimumaeg 84 s / hüpperajal rajavigu 5 ja ajavigu 0,00
(sooritusaeg 36,50 s)
Koondtulemus: 105 karistuspunkti ja aeg 120,5

14

Tulemuste arvestamine

14.1

Võistluste korraldustoimkond kontrollib arvestatud tulemused võistluste koondprotokollis ja
võistlusraamatutes ning annab need seejärel kohtunikule kontrollimiseks ja allkirjastamiseks.
Leitud ebatäpsused tuleb koheselt parandada.

14.2

Korraldustoimkond saadab kohtuniku poolt allkirjastatud võistluste koondprotokolli EKL-KKK-le
vastavalt kehtestatud tähtaegadele.

15

Agility võistluste juhendid
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Võistluste kulgu, takistusi, võistlusrada, võistlejate poolt raja läbimist ning kohtunike hindamist
puudutavad üksikasjalikud nõuded ja juhendid on toodud EKL dokumendis 22-02.

16

Muudatused eeskirjades

16.1

Muudatused EKL agility võistluste eeskirjades kinnitab EKL Volinike koosolek.
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