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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. 

 1.2  MM-i kvalifitseerumisperiood on MM-le eelneva aasta 01. juulist kuni MM-i toimumisaasta 

30. juunini. 

 2  Meeskond 
 2.1  Meeskond koosneb individuaalvõistluse meeskonnast ja võistkondliku võistluse 

meeskonnast, kokku maksimaalselt kuueteistkümnest võistluspaarist, kaheksast varupaarist, 

kaptenist ja abikaptenist. 

 2.2  EKL-i juhatus kinnitab meeskonna EKL-KKK eestseisuse ettepanekul. 

 2.3  Meeskonna võistluspaarid ja varupaarid selgitatakse välja kvalifikatsioonivõistlustel. 

 2.4  Eesti Agilityliit esitab meeskonna kapteni ja abikapteni kandidaadid EKL-KKK 

eestseisusele. 

 3  Nõuded meeskonna liikmetele 
 3.1  Meeskonna kapten, abikapten ja koerajuhid peavad olema EKL-i liikmed. 

 3.2  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 ühe aasta vahetult enne MM-i toimumist.  

 3.3  Koerajuht peab enne MM-i meeskonna liikmeks kinnitamist andma vastavalt vormile KKK 

11-08:2022 „Agility MM-i meeskonnas osalemise kinnitus“ nõusoleku MM-i meeskonna 

liikmeks olemise kohta. 

 3.4  Koerajuht võib osaleda MM-il maksimaalselt nelja koeraga ning ühes suurusrühmas 

maksimaalselt kahe koeraga 

 3.5  Koer peab olema kantud EKL tõuraamaturegistrisse vähemalt 6 kuud enne MM-i toimumise 

aega. 

 3.6  Koerale peab olema väljastatud EKL agility võistlusraamat enne kvalifikatsioonivõistlustel 

osalemist. 

 3.7  Koer peab olema kiibistatud. 

 3.8  Koer peab olema vähemalt 24 kuu vanune MM-i toimumise ajal. 
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 3.9  Koer võib osaleda MM-il ühes võistluspaaris. 

 3.10  Koer peab olema saanud kvalifitseerumiseks vajalikud võistlustulemused suurusrühmas, kus 

ta peab FCI agility võistluste eeskirjade järgi võistlema. 

 4  Kvalifikatsioonivõistlused 
 4.1  Kvalifitseerumisperioodil korraldatakse vähemalt neli kvalifikatsioonivõistlust, mis on 

jaotatud võimalikult võrdsete vahedega kogu kvalifitseerumisperioodile. 

Kvalifikatsioonivõistlus on võistlussündmus EKL agility võistluste eeskirja (KKK 21-

01:2020) tähenduses. 

 4.2  Kvalifikatsioonivõistlus ei tohi samaaegselt olla Eesti edukamate sportkoerte ja koerajuhtide 

konkursi punktivõistlus. 

 4.3  Kvalifikatsioonivõistluse korraldamisõigus on igal EKL-i liikmesorganisatsioonil, kes 

korraldab EKL kalenderplaani kantud agility võistluseid. 

 4.4  Eesti Agilityliit lepib punktis 4.3 nimetatud liikmesorganisatsioonidega kokku 

kvalifikatsioonivõistluste korraldusdetailid ja teeb EKL-KKK eestseisusele ettepaneku, 

millised EKL kalenderplaani projekti kantud võistlused kinnitada 

kvalifikatsioonivõistlusteks. 

 4.5  EKL juhatus kinnitab kvalifikatsioonivõistlused koos EKL kalenderplaaniga. 

 4.6  Ühel kvalifikatsioonivõistlusel võisteldakse AG-3 võistlusklassi kahel agilityrajal ja kahel 

hüpperajal, koos ja eraldi edaspidi nimetatud ka kui võistlusrada. 

 4.7  Kvalifikatsioonivõistlustel võivad osaleda kõik AG-3 võistlusklassis võistlemise õigust 

omavad koerad. MM-ile kvalifitseerumise punkte antakse ainult võistluspaaridele, kelle koer 

võistleb suurusrühmas, kus ta peab FCI agility võistluste eeskirjade järgi võistlema. 

 5  Punktiarvestus 
 5.1  Kvalifikatsioonivõistluste punktiarvestust peab Eesti Agilityliit. 

 5.2  Kvalifikatsioonivõistluste punktiarvestus on avalik ja kogu kvalifitseerumisperioodi jooksul 

veebis kättesaadav. 

 5.3  Võistluspaari kvalifikatsioonivõistluste punktide kogusumma arvutatakse võistlusradade 

tulemuste eest antavate punktide ja kvalifikatsioonivõistluste lisapunktide põhjal. 
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 5.4  Võistluspaari võistlusradade tulemuste eest antavate punktide arvutamisel võetakse arvesse 

75% kõikide kvalifikatsioonivõistluste kõikidest võistlusradadest, sõltumata sellest, kas 

võistluspaar osales kõikidel radadel. Kui võistluspaar osales rohkem kui 75% 

võistlusradadest, võetakse arvesse suurema arvu punkte andnud tulemused. 

 5.5  Kvalifikatsioonivõistluste punktiarvestuses loetakse üheks võistluspaariks sama koer sama 

koerajuhiga. 

 5.6  Kvalifikatsioonivõistluste punktiarvestuses loetakse võistlusraja suurusrühma kiireimaks 

kuni 5 karistuspunktiga võistluspaariks see võistluspaar, kelle koer võistleb suurusrühmas, 

kus ta peaks FCI agility võistluste eeskirjade järgi võistlema. 

 5.7  Võistlusraja tulemuste eest antavad punktid arvutatakse järgmiselt: 

 5.7.1  0 karistuspunktiga tulemuse eest antakse võistluspaarile 10 punkti; 

 5.7.2  kuni 5 karistuspunktiga tulemuse eest antakse võistluspaarile 5 punkti; 

 5.7.3  punktides 5.7.1 ja 5.7.2 antud punktidest arvutatakse maha võistlusraja suurusrühma 

kiireimale kuni 5 karistuspunktiga võistluspaarile kaotud aeg valemiga: 0,01 sekundit = 0,01 

punkti. Kui lahutustehte tulemusena saab võistluspaar võistlusraja tulemuse eest vähem kui 

0 punkti, siis selle võistlusraja eest punkte ei anta. 

 5.8  Kui võistluspaar saab ühel kvalifikatsioonivõistlusel vähemalt kahel võistlusrajal 0 

karistuspunktiga tulemuse, antakse talle selle kvalifikatsioonivõistluse eest 2 lisapunkti. 

Kvalifikatsioonivõistluste lisapunktide arvutamisel ei arvestata punktis 5.4 toodud piirangut. 

 6  Meeskonna moodustamine 
 6.1  Meeskonna moodustamiseks koostatakse iga FCI suurusrühma võistluspaaride 

paremusjärjestus, mis on saadud võistluspaaridele võistlusradade tulemuste eest antavate 

punktide ja kvalifikatsioonivõistluste lisapunktide põhjal. 

 6.2  Võrdsed punktid saanud võistluspaarid järjestatakse kvalifikatsioonivõistluste agilityradade 

eest antud punktide alusel.  

 6.3  Individuaalvõistluse meeskond moodustatakse iga FCI suurusrühma paremusjärjestuse 

kolmest esimesest võistluspaarist.  

 6.4  Võistkondliku võistluse meeskond moodustatakse iga FCI suurusrühma paremusjärjestuse 

kolmest esimesest võistluspaarist. Võistkondliku võistluse meeskonna neljas liige valitakse 
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paremusjärjestuses 4.–6. koha saavutanud võistluspaaride hulgast kogu 

kvalifitseerumisperioodi jooksul toimunud kvalifikatsioonivõistlustel, millel võistluspaar on 

osalenud, kõrgeima puhaste radade protsendi alusel. Kui 4. koha saavutanud võistluspaari 

puhaste radade protsent on 5. –6. koha saavutanud võistluspaaride puhaste radade protsendist 

vähem kui 10 protsendipunkti madalam, siis on meeskonna neljas liige 4. koha saavutanud 

võistluspaar, muul juhul kõrgeima puhaste radade protsendi saavutanud koer. Võrdse 

tulemuse korral on meeskonda kuulumise õigus paremusjärjestuses kõrgemal kohal oleval 

võistluspaaril.  

 6.5  Varupaarid on suurusrühma paremusjärjestuses järgmised kaks võistluspaari, kes pole 

individuaalvõistluse ega võistkondliku võistluse meeskonna liikmed. 

 6.6  Kui suurusrühma paremusjärjestuses on vähem kui kolm võistluspaari, siis võib selle 

suurusrühma arvelt suurendada individuaalvõistlusel osalevate võistluspaaride arvu teistes 

suurusrühmades. Ühes suurusrühmas võib osaleda maksimaalselt 6 võistluspaari. Vastava 

ettepaneku teeb EKL-KKK eestseisusele Eesti Agilityliit. 

 6.7  Kui suurusrühma paremusjärjestuses on vähem kui kolm võistluspaari, siis selles 

suurusrühmas võistkondliku võistluse meeskonda ei moodustata. 

 6.8  Kui võistluspaar loobub meeskonna kohast, siis läheb see edasi paremusjärjestuses 

järgmisele võistluspaarile. Võistluspaar loetakse loobunuks, kui koerajuht ei esita täidetud 

ja allkirjastatud vormi 22-01 „Agility MM-i meeskonnas osalemise kinnitus“. 

 6.9  Kui meeskonda kinnitatud võistluspaar loobub MM-il osalemisest, siis liigub võistlemise 

õigus varupaarile. Esimesena antakse MM-l osalemise õigus varupaarile, kes on 

suurusrühma paremusjärjestuses kõrgemal kohal. 

 6.10  Enne meeskonna võistlus- ja varupaaride kinnitamist mõõdetakse uuesti turjakõrgus nendel 

koertel, kes pole varasemalt FCI tunnustatud rahvusvahelistel agility suurvõistlustel 

osalenud. Turjakõrguse mõõtmiseks moodustab EKL-KKK eestseisus mõõtmiskomisjoni, 

mis mõõdab turjakõrguse ja määrab suurusrühma EKL agility võistluste eeskirja (KKK 21-

01:2020) punktis 6.7 kehtestatud reeglite alusel. Kui mõõtmiskomisjoni mõõtmise tulemusel 

muudetakse koera suurusrühma, siis ei kinnitata võistluspaari meeskonna liikmeks. 

 6.11  Meeskonna koostamisel tekkivad erandjuhud, mida käesolevad reeglid ei käsitle lahendab 

Eesti Agilityliidu põhjendatud ettepanekul EKL-KKK eestseisus. 
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 7  EKL-KKK eestseisuse ülesanded 
 7.1  EKL-KKK eestseisus esitab EKL juhatusele taotluse kvalifikatsioonivõistluste 

kinnitamiseks koos EKL kalenderplaani projektiga. 

 7.2  EKL-KKK eestseisus moodustab koerte turjakõrguse mõõtmiskomisjoni koosseisu. 

 7.3  EKL-KKK  eestseisus kontrollib enne kapteni ja abikapteni kinnitamist nende EKL-i 

liikmelisust. 

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

 7.5  EKL-KKK eestseisus kontrollib enne meeskonna kinnitamist koerajuhtide EKL-i 

liikmelisust ja koerte EKL registrisse kandmist. 

 7.6  EKL-KKK eestseisus esitab EKL juhatusele taotluse meeskonna võistlus- ja varupaaride 

kinnitamiseks. 

 7.7  EKL-KKK eestseisus esitab EKL juhatusele taotluse meeskonna liikmete MM-il osalemise 

kulude hüvitamise kinnitamiseks. 

 8  Eesti Agilityliidu ülesanded 
 8.1  Eesti Agilityliit esitab meeskonna kapteni ja abikapteni kandidaadid EKL-KKK 

eestseisusele hiljemalt MM-le eelneva aasta 01. maiks. 

 8.2  Eesti Agilityliit lepib punktis 4.3 nimetatud liikmesorganisatsioonidega kokku 

kvalifikatsioonivõistluste korraldusdetailid ja teeb EKL-KKK eestseisusele 01. oktoobriks 

ettepaneku, millised EKL kalenderplaani projekti kantud võistlused kinnitada 

kvalifikatsioonivõistlusteks. 

 8.3  Eesti Agilityliit peab kvalifikatsioonivõistluste punktiarvestust. 

 8.4  Eesti Agilityliit kogub punktiarvestuse jooksva seisu järgi iga suurusrühma kümnelt 

esimeselt võistluspaarilt täidetud ja allkirjastatud vormi KKK 11-08:2022 "Agility MM-i 

meeskonnas osalemise kinnitus" hiljemalt 1 kuu enne kvalifitseerumisperioodi lõppu. 

 8.5  Eesti Agilityliit esitab EKL-KKK eestseisusele MM-i meeskonna liikmete kandidaatide 

nimekirja kvalifitseerumisperioodi lõppedes. 

 8.6  Eesti Agilityliit korraldab MM-i meeskonna liikmetele ühistreeninguid. 

 8.7  Eesti Agilityliit broneerib MM-i meeskonna liikmetele majutuse.  
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 9  Meeskonna kapteni ja abikapteni ülesanded 
 9.1  Kapteni volituste periood algab MM-le eelneva aasta 01.juulil ja lõppeb käesolevas punktis 

nimetatud ülesannete täitmise järel. 

 9.2  Kapten on oma volituste perioodil meeskonna kontaktisik. 

 9.3  Kapten kogub meeskonna registreerimiseks vajalikud andmed. 

 9.4  Kapten korraldab meeskonna liikmete registreerimise MM-ile. 

 9.5  Kapten vahendab infot MM-i 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  Abikapten täidab vastavalt vajadusele kõiki kapteni ülesandeid. 

 10  Rakendussätted 
 10.1  2023. aasta MM-i kvalifitseerumisperiood on 01. september kuni 30. juuni. 

 10.2  Eesti Agilityliit teeb EKL-KKK eestseisusele ettepaneku, millised 2022. aasta EKL 

kalenderplaani kantud võistlused kinnitada 2023. aasta MM-i kvalifitseerumisperioodi 

kvalifikatsioonivõistlusteks. EKL-KKK eestseisus esitab need juhatusele kinnitamiseks. 

 10.3  Kvalifikatsioonivõistlustel osalevad väikemaksi ja maksi suurusrühma koerad, kelle 

võistlusraamatusse pole kantud nende turjakõrgust, peab enne kvalifikatsioonivõistlustel 

osalemist uuesti mõõtma ja mõõtmistulemuse kandma võistlusraamatusse. Turjakõrguse 

uuesti mõõtmine toimub EKL agility võistluste eeskirja (KKK 21-01:2020) punktides 6.1-

6.6 kehtestatud reeglite alusel. 
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LISA 1: Vorm KKK 11-08:2022 
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 FCI Agility Maailmameistrivõistluste meeskonna koostamise reeglitega 11-

08:2022, mõistan eelpoolnimetatud reeglite sisu ja kohustun neid täitma. 

 

Kinnitan, et mina ja koer  

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

…… (nimi / registrikood), täidame reeglite punkti 3 nõudeid. 

 

 

Käesolevaga kinnitan, et valituks osutudes võtan vastu MM-i meeskonnaliikme koha. 

 

 

Kuupäev: 

 

Nimi: 

 

Allikiri: 
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