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Definitsioonid 

FCI Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon (Fédération Cynologique Internationale) 

EKL Eesti Kennelliit 

EKL-KKK Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 

MM FCI Agility maailmameistrivõistlused 

Meeskond EKL-i FCI Agility maailmameistrivõistlustel esindav rahvusmeeskond 
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 1  Üldsätted 

 1.1  Võttes aluseks FCI agility eeskirjad, kehtestab EKL MM-i meeskonna koostamise reeglid. 

 2  Meeskonna kinnitamine 

 2.1  Meeskonna kapteni kinnitab perioodiks 1. mai - 30. aprill EKL juhatus EKL-KKK eestseisuse 

taotlusel. 

 2.2  Meeskonna abikapteni kinnitab EKL juhatus EKL-KKK eestseisuse taotlusel. 

 2.3  Meeskonna kapten ja abikapten peavad olema EKL-i liikmed. 

 2.4  Meeskonna kinnitab EKL juhatus EKL-KKK eestseisuse taotlusel. 

 3  Meeskond 

 3.1  Meeskond koosneb maksimaalselt 12-st võistluspaarist (koer ja koerajuht), 3-st varupaarist, 

kaptenist ja abikaptenist. 

 4  Meeskonda kvalifitseerumise nõuded 

 Võistluspaar loetakse kvalifitseerunuks, kui kõik käesoleva punkti alampunktide nõuded on täidetud. 

 4.1  Koerajuht peab olema EKL-i liige MM-i võistluse toimumise ajal. Kui koerajuht ei ole 

arvestusperioodi lõpus EKL-i liige, siis peab ta esitama avalduse EKL-i liikmeks astumise kohta 

hiljemalt 1 nädal pärast arvestusperioodi lõppu. 

 4.2  Koerajuht peab olema olnud Eesti kodanik ja/või elanud Eestis (Euroopa Liidu kodanik tähtajalise 

elamisõigusega või välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, tähtajalise elamisloaga) 

vähemalt 1 aasta enne MM-i toimumist.  

 4.3  Koerajuht võib osaleda MM-l maksimaalselt 4 koeraga, kusjuures ühes suurusklassis 

maksimaalselt 2 koeraga. 

 4.4  Koerajuht allkirjastab Lisas 1 toodud vormi 23-01 hiljemalt 1 kuu enne arvestusperioodi lõppu ja 

edastab selle kaptenile. 

 4.5  Koer peab olema kantud EKL tõuraamatusse vähemalt 6 kuud enne MM-i toimumist. 

 4.6  Koer peab võistlema klassis AG3. 

 4.7  Koer saab kandideerida meeskonda ühes võistluspaaris. Kui koeral on võistlustulemusi mitme 

koerajuhiga, siis lepivad koerajuhid omavahel kokku, milline neist meeskonda kandideerib ja 

arvesse lähevad ainult valitud võistluspaari saadud võistlustulemused. Kui koerajuhid ei jõua 

kokkuleppele, siis koer eemaldatakse meeskonna kandidaatide nimekirjast. 
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 4.8  Koer peab olema kiibistatud. 

 4.9  Koerale peab olema enne arvesse minevate võistlustulemuste sooritamist väljastatud EKL agility 

võistlusraamat. 

 4.10  Võistluspaar on täitnud punkti 6 nõuded. 

 5  Võistlustulemuste arvestus 

 5.1  Võistlustulemuseks loetakse FCI liikmesorganisatsiooni kalenderplaani kantud võistlustel saadud 

tulemust. 

 5.2  Võistluspaaride võistlustulemuste üle arvestuse pidamise korraldab EKL-KKK eestseisus. Info 

korralduse kohta avaldatakse EKL-KKK kodulehel. 

 5.3  Võistlustulemuste andmebaas ning punktiarvestus on avalik ja kogu arvestusperioodi jooksul 

kättesaadav veebis. 

 5.4  Andmebaasi sisestatakse lõplikud andmed hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast arvestusperioodi 

viimast päeva. 

 6  Punktiarvestus 

 6.1  Punktiarvestus toimub AG3 võistlusklassis saadud võistlustulemuste põhjal. 

 6.2  Võistluspaaride valik toimub arvestusperioodil 01.07 - 30.06. 

 6.3  Arvestusperioodi tehakse paus, mis algab 15 päeva enne FCI Agility MM-i alguskuupäeva ja 

lõppeb 15 päeva pärast FCI Agility MM-i lõpukuupäeva. 

 6.4  Võistlustulemuse eest antakse punkte vastavalt valemile: “punktid”=6+“osalejate 

arv”/10-”saavutatud koht”+täisosa(2^(3-”saavutatud koht”)) , kuid mitte vähem kui 0,1 punkti. 

 6.4.1  Eesti meistrivõistluse hüppe- ja agilityrajal saadud võistlustulemused korrutatakse koefitsiendiga 

1,5. 

 6.5  Punkte antakse ainult võistlustulemuse eest, mille karistuspunktide summa on 0,00. 

 6.6  Punkte antakse ainult võistlustulemuse eest, kus koera kiirus on 4,2 m/s või rohkem. 

 6.7  Koondarvestusega võistluse puhul lähevad arvesse iga stardi tulemused eraldi vastavalt 6.5 kuni 6.7 

nõuetele. 

 6.8  Võistluspaari punktide kogusumma saadakse arvestusperioodi 15 parima võistlustulemuse punktide 

liitmisel. 

 6.9  Maksimaalselt 6 võistlustulemuse eest saadavad punktid võivad olla võistlustelt, mis ei toimu 

Eestis (välisvõistlus). 
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 6.9.1  Välisvõistluse kohta esitab võistleja väljavõtte võistlusraamatust ja tulemuste ametlikust 

protokollist. 

 6.9.2  Protokoll peab sisaldama vähemalt järgmised andmed: raja- ja ajavead, osalejate arv, koera koht, 

koera aeg ja raja pikkus. Koera aeg ja raja pikkus võivad olla asendatud koera kiirusega. 

 6.9.3  Välisvõistluse kohta esitatakse info 1 kuu jooksul pärast võistluse toimumist, kuid mitte hiljem kui 

3 tööpäeva jooksul pärast arvestusperioodi viimast päeva. 

 6.9.4  Kui võistluse protokolli ei ole võimalik esitada õigeaegselt, siis arvestatakse võistlustulemus muul 

moel (foto, ekraanitõmmis jne), mis hiljem kinnitatakse ametliku protokolliga. Ametlik protokoll 

tuleb esitada hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast arvestusperioodi viimast päeva. 

 6.9.5  Kui võistlustulemuste edastamisega ületatakse punktides 6.10.3. ja 6.10.4. tähtaegu, siis esitatud 

tulemusi ei arvestata. 

 6.10  Meeskonda kvalifitseerumisel arvestatakse maksimaalselt 7 hüpperaja tulemuste eest saadud 

punkte. 

 6.11  Võrdse punktide kogusumma korral selgitatakse võistluspaaride paremus järjekorras järgmistel 

tingimustel: 

- punktiarvestuses parema 15 seas arvesse minevatest tulemustest maksimaalne üksikult rajalt 

saadud “punktid” 

- punktiarvestuses parema 15 seas arvesse minevatest tulemustest maksimumkiirus  sajandiku 

täpsusega 

- esikohtade arv punktiarvestuses parema 15 seas arvesse minevatest tulemustest 

- kui eelmised kriteeriumid ei anna tulemust, siis korraldatakse liisu heitmine. 

 7  MM-i meeskonna moodustamine 

 7.1  MM-i individuaalsel võistlusel on õigus osaleda iga võistlusrühma (mini, midi, maksi) 

paremusjärjestuse kolmel esimesel kvalifitseerunud võistluspaaril. Kokku 9 võistluspaari. 

 7.2  Kui mõnes võistlusrühmas on vähem kui kolm kvalifitseerunud võistluspaari, siis võib selle 

võistlusrühma arvelt suurendada individuaalsel võistlusel osalevate võistluspaaride arvu teistes 

võistlusrühmades. Ühes võistlusrühmas võib osaleda maksimaalselt 6 võistluspaari. 

 7.3  MM-i võistkondlikul võistlusel on õigus osaleda iga võistlusrühma (mini, midi, maksi) 

paremusjärjestusel neljal esimesel kvalifitseerunud võistluspaaril. Kokku 12 võistluspaari. 

 7.4  Kui kvalifitseerunud võistluspaar loobub meeskonna kohast, siis läheb see edasi paremusjärjestuses 

järgmisele kvalifitseerunud võistluspaarile. 
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 7.5  Meeskonda kinnitatud võistluspaari loobumine. 

 7.5.1  Ainult individuaalsel võistlusel osalemisest loobumisel liigub individuaalse võistluse koht edasi 

võistkondlikule võistlusele kvalifitseerunud võistluspaarile. 

 7.5.2  Ainult võistkondlikul võistlusel osalemisest loobumisel liigub võistkondliku võistluse koht edasi 

varupaarile. 

 7.5.3  Kõikidest võistlustest loobumisel liigub individuaalse võistluse koht edasi võistkondlikule 

võistlusele kvalifitseerunud võistluspaarile ja võistkondliku võistluse koht varupaarile. 

 7.6  Meeskonna koostamisel tekkivad erandjuhud lahendab kapteni põhjendatud ettepanekul EKL-KKK 

eestseisus. 

 8  EKL-KKK eestseisuse ülesanded 

 8.1  EKL-KKK eestseisus korraldab arvestuse meeskonna kandidaatide võistlustulemuste üle ja tagab 

selle kättesaadavuse veebis. 

 8.2  EKL-KKK eestseisus avaldab EKL-KKK kodulehel info, kuidas edastatakse välisvõistluste 

tulemused. 

 8.3  EKL-KKK  eestseisus kontrollib enne kapteni ja abikapteni kinnitamist nende EKL-i liikmelisust. 

 8.4  EKL-KKK eestseisus esitab EKL juhatusele taotluse kapteni ja abikapteni kinnitamiseks. 

 8.5  EKL-KKK eestseisus kontrollib enne meeskonna kinnitamist meeskonna liikmete EKL-i 

liikmelisust. 

 8.6  EKL-KKK eestseisus esitab EKL juhatusele taotluse meeskonna kinnitamiseks. 

 8.7  EKL-KKK eestseisus teavitab kaptenit meeskonna kinnitamisest EKL juhatuse poolt. 

 8.8  EKL-KKK eestseisus esitab EKL juhatusele meeskonna liikmete MM-il osalemise kulude 

hüvitamise taotluse. 

 9  Meeskonna kapteni ülesanded 

 9.1  Kapten on meeskonna kontaktisikuks kogu perioodi jooksul, milleks ta kinnitatud on. Vt. punkt 

2.1. 

 9.2  Kapten kogub punktiarvestuse jooksva seisu järgi iga võistlusrühma (mini, midi, maksi) 10-lt 

esimeselt võistluspaarilt allkirja Lisas 1 toodud vormile KKK 23-01 "Agility MM-i meeskonnas 

osalemise kinnitus" hiljemalt 1 kuu enne arvestusperioodi lõppu. 

 9.3  Kapten kogub meeskonna registreerimiseks vajalikud andmed ja esitab meeskonna nimekirja EKL-

KKK eestseisusele. 
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 9.4  Kapten korraldab meeskonna liikmete registreerimise MM-le. 

 9.5  Kapten vahendab infot MM korraldaja ja meeskonna liikmete vahel. 

 9.6  Kapten peab arvestust meeskonna MM-il osalemise eelarve üle. 

 9.7  Kapten esitab EKL-KKK eestseisusele meeskonna liikmete MM-il osalemise kulude hüvitamise 

taotluse. 

 9.8  Kapten korraldab soovitavalt meeskonna liikmetele ühistreeningud. 

 9.9  Kapten soovitatavalt broneerib järgmise aasta MM-i meeskonna liikmetele hotellitoad. Kokku 14 

kahekohalist tuba. 
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  LISA 1: Vorm 23-01 

Agility MM-i meeskonnas osalemise kinnitus 

 

 

K I N N I T U S K I R I 

 

Käesolevaga kinnitan, et mina  

………………………………………..………………/…………………………….. (nimi / isikukood) olen 

tutvunud  EKL-KKK reeglitega 22-01, mõistan eelpoolnimetatud reeglite sisu ja olen meeskonna koostamise 

reeglitega nõus. 

 

Kinnitan, et mina ja koer  

………………………………………………………………………...……/……………………………… 

(nimi / registrikood), täidame reeglite punkti 4 nõudeid. 

 

Käesolevaga kinnitan, et valituks osutudes võtan vastu koha (sobimatu variant läbikriipsutada): 

1. ainult siis, kui osutun valituks individuaalsele ja võistkondlikule võistlusele 

2. ka siis, kui osutun valituks ainult võistkondlikule võistlusele 

 

Majutus MM-i ajal (sobimatu variant läbi kriipsutada): 

3. soovin kasutada kapteni poolt broneeritud majutust meeskonna hotellis 

4. ei soovi kasutada majutust meeskonna hotellis 

 

Kuupäev: 

 

Nimi: 

 

Allikiri: 

 

 

 


