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Mõisted ja lühendid
FCI

Rahvusvaheline Künoloogiline Födratsioon (Fédération Cynologique Internationale)

EKL

Eesti Kennelliit

EKL-KKK

Eesti Kennelliidu Koerte Koolitust Koordineeriv Kogu

Agility eksam

Agility eksam on ühe võistlusklassi ühe suurusrühma üks võistlusrada, millel
osalevaid võistluspaare ei reastata tulemuste alusel paremusjärjestusse.

Agility võistlus

Agility võistlus on ühe võistlusklassi ühe suurusrühma üks võistlusrada, millel
osalevad võistluspaarid reastatakse tulemuste alusel paremusjärjestusse.
Autasustamine võib toimuda ühe agility võistluse tulemuste alusel või mitme agility
võistluse koondtulemuste alusel.

Rahvuslik agility
võistlus ja eksam

Agility võistlus ja eksam, mis korraldatakse „EKL koerte koolitusalade eksamite ja
võistluste eeskirja“ (KKK 11-03) ja käesoleva eeskirja alusel.

Rahvusvaheline
agility võistlus

Agility võistlus, mis korraldatakse „FCI agility eeskirjade“ (KKK 21-02) ning „FCI
agility eeskirjades“ (KKK 21-02) reguleerimata valdkondades „EKL koerte
koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja“ (KKK 11-03) ja käesoleva eeskirja
alusel.

Võistlus

Rahvusvaheline agility võistlus ning rahvuslik agility võistlus ja eksam ühiselt
nimetatuna.

Võistluspaar

Ühest inimesest ehk koerajuhist ja ühest koerast koosnev meeskond.

Võistlussündmus

Võistlussündmus koosneb mitmest võistlusest ja võib kesta üks või rohkem päevi.

1

Üldosa

1.1

Võttes aluseks „FCI agility eeskirjad“ (KKK 21-02) ja “EKL koerte koolitusalade eksamite ja
võistluste eeskirja” (KKK 11-03), kehtestab EKL rahvusliku agility võistluste eeskirja, arvestades
kohalikke vajadusi.

1.2

Agility võistluste eeskiri kehtib kõigil EKL-i ja selle liikmesorganisatsioonide Eestis korraldatavatel
EKL kalenderplaani kantud agility võistlustel ja eksamitel.

2

Agility eesmärk

2.1

Agility on spordiala, kus inimese ja koera meeskonna ülesandeks on vigadeta ja võimalikult kiiresti
läbida takistustest koosnev võistlusrada. Agility eesmärk on arendada sportlikku eluviisi ning
inimese ja koera meeskonna osavust, kiirust ja head koostööd.

2.2

Agility võistluste eesmärk on arendada agilityt kui spordiala.

3

Võistlusklassid

3.1

Agilitys on kolm võistlusklassi:
3.1.1

AG-1 võistlusklass on:
3.1.1.1
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koertele, kellele on antud üks kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaat ja
kes jätkavad võistlemist AG-1 võistlusklassis kuni punktis 4.2 nimetatud tähtajani;

3.1.2

AG-2 võistlusklass on:
3.1.2.1

koertele, kellele on antud üks kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaat ja
kes on punkti 4.2 alusel AG-2 võistlusklassi üle läinud;

3.1.2.2

koertele, kellele on antud kaks kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaati ja
kes jätkavad võistlemist AG-2 võistlusklassis kuni punktis 4.4 nimetatud tähtajani;

3.1.2.3

koertele, kelle omanik on esitanud punkti 4.5 alusel taotluse koera AG-2
võistlusklassi tagasiviimiseks.

3.1.3

AG-3 võistlusklass on koertele, kellele on antud kaks kõrgemasse võistlusklassi ülemineku
sertifikaati ja kelle koerajuht on otsustanud punkti 4.4 alusel AG-3 võistlusklassi üle
minemise.

3.2

Võistlusklasside võistlusrajad erinevad pikkuse, keerukusastme ja soorituskiiruse poolest vastavalt
„FCI agility eeskirjadele“ (KKK 21-02).

4

Kõrgemasse võistlusklassi üleminek

4.1

AG-1 võistlusklassis antakse kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaat koerale, kes on täitnud
järgmised tingimused:
4.1.1

viiel AG-1 võistlusklassi võistlusel on saadud tulemuseks 0-0,99 veapunkti;

4.1.2

punktis 4.1.1 nimetatud viiest võistlusest vähemalt üks ja maksimaalselt kaks peavad olema
võistlused, millel võisteldi hüpperajal;

4.1.3

punktis 4.1.1 nimetatud võistluseid peavad olema hinnanud vähemalt kaks erinevat
kohtunikku.

4.2

AG-1 võistlusklassist AG-2 võistlusklassi võib üle minna kõrgemasse klassi ülemineku
sertifikaadi saamisel ja peab üle minema, kui kümnel AG-1 võistlusklassi võistlusel on saadud
tulemuseks 0-0,99 veapunkti.

4.3

AG-2 võistlusklassis antakse kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaat koerale, kes on täitnud
järgmised tingimused:
4.3.1

viiel AG-2 võistlusklassi võistlusel on saadud tulemuseks 0-0,99 veapunkti;

4.3.2

punktis 4.3.1 nimetatud viiest võistlusest vähemalt üks ja maksimaalselt kaks peavad olema
võistlused, millel võisteldi hüpperajal;

4.3.3

punktis 4.3.1 nimetatud võistluseid peavad olema hinnanud vähemalt kaks erinevat
kohtunikku.

4.4

AG-2 võistlusklassist AG-3 võistlusklassi võib üle minna kõrgemasse klassi ülemineku sertifikaadi
saamisel või koerajuhi valitud hilisemal ajal.

EKL-KKK

5 / 12

KKK 21-01:2019
4.5

EKL agility võistluste eeskiri

Käesoleva eeskirja kinnitamise ajal AG-3 võistlusklassis võistleva koera omanikul on õigus esitada
EKL-KKK-le taotlus koera AG-2 võistlusklassi tagasiviimiseks. EKL-KKK määrab taotluste
esitamise perioodi, mis ei tohi olla lühem kui 3 kuud.

4.6

Kui koer saab kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaadi ning on registreeritud samal päeval
veel mõnele võistlusele, siis võib koer osaleda ülejäänud võistlustel kõrgemas võistlusklassis juhul,
kui see on korralduslikult võimalik.

4.7

Kui koer saab võistlusele registreerimise ja võistluse toimumise vahelisel ajal mõnel teisel võistlusel
kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaadi, siis muudab peakorraldaja koerajuhi taotlusel
registreeritud võistlusklassi, kui see on korralduslikult võimalik.

4.8

Kui koer on võistelnud kõrgemas klassis, siis ta ei saa enam madalamas klassis võistelda välja
arvatud punktis 4.5 nimetatud juhul.

5

Suurusrühmad

5.1

Rahvusvahelisel agility võistlusel on koerad jagatud suurusrühmadesse vastavalt „FCI agility
eeskirjadele“ (KKK 21-02).

5.2

Agility Eesti meistrivõistlustel ning rahvuslikul agility võistlusel ja eksamil on koerad jagatud viide
suurusrühma:

5.3

5.2.1

väikemini (XS) suurusrühmas on koerad turjakõrgusega alla 28 cm;

5.2.2

mini (S) suurusrühmas on koerad turjakõrgusega alla 35 cm;

5.2.3

midi (M) suurusrühmas on koerad turjakõrgusega 35 cm ja rohkem ning alla 43 cm;

5.2.4

väikemaksi (SL) suurusrühmas on koerad turjakõrgusega 43 cm ja rohkem ning alla 50 cm;

5.2.5

maksi (L) suurusrühmas on koerad turjakõrgusega 43 cm ja rohkem.

Väikemini suurusrühma kuuluva koera koerajuhil on õigus otsustada, kas koer osaleb
võistlussündmusel väikemini või mini suurusrühmas ning väikemaksi suurusrühma kuuluva koera
koerajuhil on õigus otsustada, kas koer osaleb võistlussündmusel väikemaksi või maksi
suurusrühmas.

5.4

Väikemini suurusrühma kuuluv koer ja väikemaksi suurusrühma kuuluv koer võib ühe
võistlussündmuse rahvuslikel agility võistlustel ja eksamitel osaleda ühes suurusrühmas.

5.5

Väikemini suurusrühma kuuluv koer ja väikemaksi suurusrühma kuuluv koer võib kõrgemasse
võistlusklassi ülemineku sertifikaadid omandada mõlemas suurusrühmas, kus tal on lubatud
võistelda.

5.6

Kui koera suurusrühm on määratud enne käesoleva eeskirja jõustumist, esitab koerajuht
esmakordselt väikemini või väikemaksi suurusrühmas osalemiseks võistluse korraldajale taotluse
koera turjakõrguse mõõtmiseks ja suurusrühma määramiseks. Koera turjakõrguse mõõtmine ja
suurusrühma määramine toimub punkti 6 alusel.
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6

Koera turjakõrguse mõõtmine ja suurusrühma määramine

6.1

Koera turjakõrgust võib mõõta EKL või FCI rahvusliku kennelorganisatsiooni agility kohtunik.

6.2

Koera turjakõrgust ei ole vaja mõõta, kui tema kuulumine suurusrühma on selgesti arusaadav.

6.3

Koera turjakõrguse mõõtmisel peab koer seisma rahulikult, õigete nurkadega ja pea püsti.

6.4

Koer, kes ei lase end esmakordsel mõõtmisel mõõta, ei saa võistlusel osaleda.

6.5

Kohtunik mõõdab koera turjakõrguse ja määrab suurusrühma ning märgib need koera
võistlusraamatusse ja allkirjastab võistlusraamatu.

6.6

Kui koera turjakõrgus ja suurusrühm ei ole üheselt selge, määrab esimesena koera turjakõrgust
mõõtnud kohtunik koera uuesti mõõtmisele kahel järgmisel võistlusel, mida hindavad erinevad
kohtunikud. Sel juhul märgivad kohtunikud mõõtmistulemused järjekorras võistlusraamatu ridadele
„Mõõtmine I“, „Mõõtmine II“ ja „Mõõtmine III“ ning iga kohtunik kinnitab enda mõõdetud
turjakõrguse allkirjaga. Kolmas kohtunik määrab kolme mõõtmistulemuse põhjal enamuspõhimõttel
koera lõpliku suurusrühma, märgib selle reale „Koera turjakõrgus” ja allkirjastab võistlusraamatu.

6.7

Koera omanik võib taotleda üks kord vanema kui 36 kuuse koera ametliku turjakõrguse
ümbermõõtmist. Koerajuhi kirjaliku taotluse alusel määrab EKL-KKK hiljemalt 60 päeva jooksul
taotluse saamist kolmeliikmelise mõõtmiskomisjoni, mille liikmed täidavad punkti 6.1 nõudeid, ja
mõõtmise kuupäeva ning koha. Mõõtmiskomisjoni liikmed mõõdavad teineteisest sõltumatult koera
turjakõrguse ja määravad enamuspõhimõttel koera edaspidise suurusrühma.

6.8

Kui FCI tunnustatud rahvusvahelise agility suurvõistluse mõõtmise tulemusel muudetakse koera
suurusrühma, siis võistleb koer edaspidi selles suurusrühmas.

6.9

Koera suurusrühma muutumise korral jäävad eelnevalt saavutatud võistlustulemused kehtima.

7

Võistluse korraldamine

7.1

Võistluse korraldamise õigus on EKL-il ja selle liikmesorganisatsioonidel.

7.2

Võistluse üldine korraldus toimub vastavalt „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste
eeskirjale“ (KKK 11-03) ja loomakaitseseadusele.

7.3

FCI tunnustatud rahvusvaheline agility võistlus
7.3.1

Rahvusvahelisel agility võistlusel võisteldakse kõrgeima võistlusklassi AG-3 agilityrajal.

7.3.2

Rahvusvahelisel agility võistlusel võivad osaleda tõukoerad, kes on registreeritud FCI
tunnustatud tõukoerte registris ja kes on vanemad kui 18 kuud

7.3.3

Rahvusvahelisel agility võistlusel antakse koerale rahvusvaheline agility sertifikaat CACIAG
(Certificat d’Aptitude au Championnat International d’Agility) vastavalt FCI rahvusvahelise
agility tšempioni tiitli andmise nõuetele (Requirements to get the Title of International
Agility Champion (C.I.AG.)).

7.4

Agility Eesti meistrivõistlused
7.4.1

Agility Eesti meistrivõistluseid korraldab EKL-KKK koos ühe või mitme EKL
liikmesorganisatsiooniga.
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7.4.2

Agility Eesti meistrivõistlustel võisteldakse kõrgeimas võistlusklassis AG-3.

7.4.3

Agility Eesti meistrivõistlustel võivad osaleda EKL tõuregistrisse kantud tõukoerad ja tõutud
koerad. Koerale peab olema väljastatud EKL agility võistlusraamat.

7.4.4

Agility Eesti meistrivõistlustel osalemise täpsemad nõuded kinnitab EKL-KKK eestseisus
korraldava EKL liikmesorganisatsiooni ettepaneku põhjal.

7.4.5

Eelneva aasta Eesti Meistritel Agilitys (koer ja koerajuht) on õigus osaleda agility Eesti
meistrivõistlustel tasuta.

7.4.6

Võitja selgitatakse hüpperaja ja agilityraja läbimisel saavutatud koondtulemuste põhjal.
Esmalt võisteldakse hüpperajal ja seejärel agilityrajal ümberpööratud paremusjärjestuses, s.t.
hüpperajal viimase koha saanud võistluspaar stardib agilityrajal esimesena ja esimese koha
saanud võistluspaar viimasena.

7.4.7

Iga suurusrühma võistlusrajaga tutvumine toimub eraldi ja kestab vastavalt kohtuniku
otsusele 7-10 minutit. Koerajuhtide võistlusrajaga tutvumise ajal peavad võistlusrajal olevate
takistuste kõrgused, mõõdud ja vahemaad vastama antud suurusrühmale.

7.4.8

Agility Eesti meistrivõistlustel on soovitav kasutada elektroonilist ajamõõtjat.

7.4.9

Agility Eesti meistrivõistlustel on soovitav kasutada abikohtunikku kontakttakistuste
hindamiseks.

7.4.10 Agility Eesti meistrivõistlustel on soovituslikult igal suurusrühmal erinevad võistlusrajad.
7.5

Rahvuslikul agility võistlusel ja eksamil võivad osaleda kõik koerad, kes on vanemad kui 18 kuud.

8

Võistlusel osalemise tingimused

8.1

Võistluspaarile kehtivad „FCI agility eeskirjade“ (KKK 21-02)

ja „EKL koerte koolitusalade

eksamite ja võistluste eeskirja“ (KKK 11-03) nõuded.
8.2

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

8.3

Võistluse korraldustoimkonnal on õigus ja kohustus kontrollida võistluspaaride osalemisõigust.

8.4

Võistluse stardinimekiri avalikustatakse hiljemalt võistlusele eelneval päeval.

8.5

Korraldustoimkonnal on õigus piirata osalevate võistluspaaride arvu, kui võistluse korraldus seda
nõuab.

8.6

Korraldustoimkonnal on õigus võistlus ära jätta, kui võistlussündmuse kõigile võistlustele kokku on
registreerunud vähem kui 10 võistluspaari.

8.7

Indlev emane koer võib võistlusel osaleda vastavalt „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste
eeskirjale“ (KKK 11-03).

9

Võistluse kohtunik

9.1

Rahvusvahelist agility võistlust võib hinnata „FCI agility eeskirjade“ (KKK 21-02) nõuetele vastav
kohtunik.

EKL-KKK
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Rahvuslikku agility võistlust ja eksamit võib hinnata EKL või FCI rahvusliku kennelorganisatsiooni
agility kohtunik.

9.3

Kohtunik:
9.3.1

mõõdab vajadusel osaleva koera turjakõrguse ja määrab suurusrühma;

9.3.2

kontrollib takistuste korrasolekut, turvalisust ja nõuetele vastavust;

9.3.3

kontrollib võistlusraja vastavust rajaskeemile;

9.3.4

hindab võistluspaaride sooritust vastavalt „FCI agility eeskirjadele“ (KKK 21-02);

9.3.5

kontrollib kohtunikukandidaadi hindamist ja vajadusel parandab kohtunikukandidaadi tehtud
hindamisvead;

9.3.6

annab hinnangu kohtunikukandidaadi tööle;

9.3.7

annab võistlusraamatu kannete kinnitamiseks lauasekretärile templi või selle puudumisel
kinnitab kanded allkirjaga;

9.3.8
9.4

lahendab võistluse või selle korraldamisega seotud erimeelsused.

Kohtuniku maksimaalselt lubatav hinnatavate startide arv päevas on 250, kui kohtunikuga ei ole
teisiti kokkulepitud.

9.5

Kohtunikukandidaatide
(KKK 11-05).

stažeerimine

Kohtunikukandidaat

toimub

vastavalt

„EKL

katsekohtuniku

kujundab

võistluse

võistlusraja ja

statuudile“

kooskõlastab

selle

kohtunikuga. Võistlust saab korraga hinnata ja võistlusrajal viibida ainult üks kohtunikukandidaat.

10

Võistluse peakorraldaja ja korraldustoimkond

10.1

Võistlust korraldav organisatsioon määrab peakorraldaja, kes moodustab korraldustoimkonna, kuhu
kuuluvad kohtuniku sekretär, lauasekretär, ringisekretär, ametlik ajamõõtja, varu ajamõõtja,
rajameister ja rajaabilised.

10.2

Peakorraldaja vastutab kõige eest, mis jääb kohtuniku vastutusalast välja. Peakorraldaja:
10.2.1 tagab piisava arvu korraldustoimkonna liikmeid võistluse korraldamiseks ning organiseerib
korraldustoimkonna tööd;
10.2.2 vastutab kohtuniku kutsumise, sobiva võistlusplatsi valimise, vajaminevate lubade
taotlemise, registreerimise korraldamise, kohtuniku ja korraldustoimkonna liikmete vahelise
suhtlemise, võistlusel vajamineva varustuse ja võistluse tõrgeteta sujumise eest;
10.2.3 teavitab kohtunikku võistlustel osalevate võistluspaaride arvust, kasutada olevatest
takistustest ja varustusest, võistlusplatsi suurusest ja seisukorrast ning kehtivatest reeglitest;
10.2.4 korraldab kohtuniku transpordi, majutamise ja toitlustamise;
10.2.5 korraldab koera osalemisõiguse, vaktsineerimise ja ID-märgistuse kontrollimise;
10.2.6 korraldab stardijärjekorrast kinnipidamise;
10.2.7 saadab võistluste koondprotokolli EKL-KKK-le vastavalt „EKL koerte koolitusalade
eksamite ja võistluste eeskirjale“ (KKK 11-03).

10.3

Kohtuniku sekretär:
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10.3.1 märgib võistluspaari soorituse andmed õige võistluspaari hindamislehele, kui hindamisleht
on võistluspaari andmetega eeltäidetud;
10.3.2 märgib hindamislehele võistluspaari numbri, kui hindamisleht pole võistluspaari andmetega
eeltäidetud;
10.3.3 märgib

hindamislehele

kohtuniku

näidatud

võistluspaari

vead,

tõrked

ja

diskvalifitseerimised;
10.3.4 märgib hindamislehele koera võistlusraja läbimise aja.
10.4

Lauasekretär:
10.4.1 võtab vastu võistlusraamatu ja kontrollib võistluspaari osalemisõigust;
10.4.2 annab koerajuhile võistlusnumbri;
10.4.3 koostab hindamislehtede alusel võistluse koondprotokolli;
10.4.4 kannab 0-0,99 veapunktiga tulemuse võistlusraamatutesse;
10.4.5 täidab kõrgemasse võistlusklassi ülemineku sertifikaadi;
10.4.6 kinnitab kohtuniku templiga võistlusraamatu kande või laseb kohtunikul võistlusraamatu
kande allkirjaga kinnitada;
10.4.7 tagastab koerajuhile võistlusraamatu koos hindamislehe või hindamislehtedega.

10.5

Ringisekretär juhatab võistluspaari võistlusplatsile ja võistlusplatsilt välja.

10.6

Ametlik ajamõõtja:
10.6.1 mõõdab käsitsi ajavõtu korral stopperiga stardi- ja finišijoonel koera võistlusraja läbimise
aja;
10.6.2 seadistab elektroonilise ajavõtu korral elektroonilist ajamõõtjat;
10.6.3 teavitab kohtunikku maksimumaja täitumisest;
10.6.4 teatab kohtuniku sekretärile koera võistlusraja läbimise aja sekundites sajandikkoha
täpsusega.

10.7

Varu ajamõõtja:
10.7.1 mõõdab stopperiga stardi- ja finišijoonel koera võistlusraja läbimise aja;
10.7.2 teatab kohtuniku sekretärile koera võistlusraja läbimise aja sekundites sajandikkoha
täpsusega juhul, kui ametliku ajamõõtja mõõtmistulemus puudub või on ebatäpne.

10.8

Rajameister ja rajaabilised:
10.8.1 ehitavad kohtuniku rajaskeemile vastava võistlusraja;
10.8.2 vastutavad võistlusraja õigeaegse valmimise eest;
10.8.3 vastutavad võistlusraja ühesugusena püsimise eest kõikidele võistluspaaridele;
10.8.4 toimetavad koera rihma stardist finišisse.

10.9

Võistlusel peavad olema kasutamiseks järgmised vahendid ja varustus:
10.9.1 agility takistuste komplekt vastavalt „FCI agility eeskirjadele“ (KKK 21-02);
10.9.2 hindamislehed;
10.9.3 sertifikaadid ja rosetid;
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10.9.4 võistluspaaride numbrid;
10.9.5 „FCI agility eeskirjad“ (KKK 21-02);
10.9.6 „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri“ (KKK 11-03);
10.9.7 käesolev eeskiri;
10.9.8 võistlusraamatud;
10.9.9 koera turjakõrguse mõõtmise vahend;
10.9.10 mikrokiibi lugeja;
10.9.11 kaks stopperit või elektrooniline ajamõõtja ja stopper;
10.9.12 rajanumbrid;
10.9.13 mõõteratas.

11

Võistlusrajad

11.1

Agilityrada koosneb kõikidest takistustest, s.h. kontakttakistustest.

11.2

Hüpperada koosneb kõikidest takistustest, v.a. kontakttakistused.

12

Takistused

12.1

Rahvusvahelisel agility võistlusel kasutatavad takistused peavad vastama „FCI agility eeskirjadele“
(KKK 21-02).

12.2

Agility Eesti meistrivõistlustel ning rahvuslikul agility võistlusel ja eksamil kasutatavad takistused
peavad vastama „FCI agility eeskirjadele“ (KKK 21-02) koos järgmiste erisustega väikemini ja
väikemaksi suurusrühma võistlusraja kujundamiseks ja hindamiseks:
12.2.1 tavalise tõkke kõrgus väikemini suurusrühmale on 15 kuni 20 cm ja väikemaksi
suurusrühmale 45 kuni 50 cm;
12.2.2 okseri kõrgus väikemini suurusrühmale on 15 kuni 20 cm ja väikemaksi suurusrühmale
45 kuni 50 cm ning okseri sügavus väikemini suurusrühmale on maksimaalselt 25 cm ja
väikemaksi suurusrühmale maksimaalselt 45 cm;
12.2.3 müüri kõrgus väikemini suurusrühmale on 15 kuni 20 cm ja väikemaksi suurusrühmale
45 kuni 50 cm;
12.2.4 rõnga ava tsentri kõrgus maapinnast väikemini suurusrühmale on 55 cm ja väikemaksi
suurusrühmale 80 cm;
12.2.5 pikkustakistuse üldpikkus väikemini suurusrühmale on 35 kuni 45 cm (2 osa) ja väikemaksi
suurusrühmale 100 kuni 130 cm (4 osa).

13

Võistlusraamat

13.1

Võistlusraamatule kehtivad „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirja“ (KKK 11-03)
nõuded.

13.2

Võistlusraamatusse kannete tegemise õigus on korraldustoimkonnal ja kohtunikul.
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13.3

Võistlusraamatuse kantakse 0-0,99 veapunktiga tulemused.

13.4

Koerajuht esitab võistlusraamatu korraldustoimkonnale enne oma esimese võistluse algust.

13.5

Võistlusraamat tagastatakse koerajuhile pärast seda, kui korraldustoimkond on tulemused
võistlusraamatusse kandnud ning kohtuniku templiga või kohtunik oma allkirjaga kinnitanud. Koos
võistlusraamatuga antakse koerajuhile hindamisleht või hindamislehed, millele on märgitud võistluse
toimumiskoht ja -aeg, võistluspaari number, tehtud rajavead ja võistlusraja läbimise aeg.

14

Koondprotokoll

14.1

Koondprotokoll koostatakse vastavalt „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskirjale“
(KKK 11-03).

14.2

Korraldustoimkond koostab iga võistluse kohta võistluspaigal koondprotokolli. Kui võistlusel
stažeerib kohtunikukandidaat, siis märgitakse tema nimi koondprotokolli.

14.3

Diskvalifitseerimise korral märgitakse protokolli võistlusraja läbimise aja kohale maksimumaeg ning
tulemuseks 100 veapunkti.

15

Protesti esitamise kord
Võistluse kohta protesti esitamine toimub vastavalt „EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste
eeskirjale“ (KKK 11-03).

16

EKL aunimetused

16.1

Tiitel Eesti Agility Tšempion (EST AG CH) antakse välja vastavalt EKL poolt omistatavate
tšempionitiitlite statuudile.

16.2

Aunimetus Eesti Meister Agilitys omistatakse koerale, kes on agility Eesti meistrivõistlustel võitnud
oma suurusrühma tulemusega vähemalt „Väga hea” (kuni 15,99 veapunkti). Kui võitja hüppe- ja
agilityraja veapunktide summa on 16 ja enam, jäetakse meistritiitel välja andmata.

17

Muudatused eeskirjas
Muudatused käesolevas eeskirjas kinnitab EKL volinike koosolek.
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