
SUOMEN JACKRUSSELLINTERRIERIT RY 

AGILITYN ARVOKILPAILUIDEN ja AGIRODUN EDUSTUSJOUKKUEET 

 

Yleistä 

• Mikäli joukkueeseen ilmoittautuneita ei ole riittävästi joukkuepaikkoihin nähden, voi Jackrussellin 

terrierit ry:n agilitytoimikunta poiketa tässä ohjeessa mainituista pelisäännöistä joukkuepaikkoja 

täytettäessä. 

• Joukkuehaun avaamisesta ja hakuohjeista sekä joukkueeseen valituista koirakoista ilmoitetaan 

vuosittain yhdistyksen kotisivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen lehdessä. 

Joukkueeseen valituille ohjaajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti mahdollisimman pian haun 

päätyttyä.  

• Joukkuekoiran ohjaajan tulee olla Suomen Jackrussellinterrierit ry:n jäsen.  

• Etusijalla joukkueisiin ovat jackrussellinterrierirotuiset koirat. Jos joukkueen kasaan saamiseksi on 

tarpeellista, voidaan mukaan ottaa myös muun rotuisia koiria. 

• Joukkueille nimetään joukkueenjohtaja, joka huolehtii joukkueen käytännön asioista kilpailuun 

liittyen. 

 

 

Agilityn Suomen Mestaruus joukkuekilpailun hakukriteerit 

• Koiran ohjaajan tulee kilpailla Suomen Jackrussellinterrierit ry:n kilpailulisenssillä tai hänen on 

pyydettävä kirjallinen lupa omalta lisenssiseuraltaan edustaa SM-joukkuekisassa Suomen 

Jackrussellinterrierit ry:tä. 

• Suomen Agilityliitto ry määrittelee joukkueen kokoonpanon. Tällä hetkellä joukkue koostuu neljästä 

joukkuekoirakosta ja yhdestä varakoirakosta. Kilpailuun voidaan ilmoittaa vain yksi joukkue Suomen 

Agilityliitto ry:n jäsenyhdistystä kohden. 

• Yksi  ohjaaja voi osallistua Suomen Jackrussellinterrierit ry:n joukkueeseen vain yhdellä koiralla. 

Joukkuepaikkaa voi kuitenkin hakea useammalla koiralla. Mikäli ohjaaja tulee valituksi useammalla 

koiralla, on hänellä itse oikeus valita joukkuekilpailuun osallistuva koira. 

• Joukkueeseen valitaan koirakot, joilla on paras nolla-% agilityradoilta 3-luokassa Suomen 

Agilityliiton vuosittain vahvistamalta "SM-nollien" keräysajalta (noin kesäkuusta toukokuuhun). Jos 

tältä ajanjaksolta agilityratojen nolla-%:lla  ei saada riittävää eroa koirakoiden välille, huomioidaan 

agility- ja hyppyratojen yhteenlaskettu nolla-% vastaavalta ajalta.  Jos eroa ei vieläkään saada 

riittävästi, ratkaistaan joukkueen jäsenet arvalla. 

Nolla-% laskettaessa starttimäärät huomioidaan seuraavasti :  

o Alle 10-starttia kerroin 0,7  

o Alle 30-starttia kerroin 0,8 

o Alle 50-starttia kerroin 0,9  

o Yli 50-starttia kerroin 1,0  

• Suomen Jackrussellin terrierit ry huolehtii joukkueen ilmoittamisesta kilpailuun sekä vastaa yhden 

mini (tai harvinaisissa tapauksissa pääsääntöisesti jackrusselleista koostuvan medi) joukkueen 

osallistumismaksusta.  

 

 

 

 



 

Agilityn piirinmestaruusjoukkuekilpailun hakukriteerit 

 

• Suomen Jackrussellinterrierit ry:n joukkue kilpailee Helsingin Seudun kennelpiirin 

joukkuemestaruudesta. 

• Joukkueen kokoonpano määritellään kennelpiirin joukkuemestaruuskilpailun säännöissä. Tällä 

hetkellä joukkue koostuu neljästä joukkuekoirakosta ja yhdestä varakoirakosta. 

• Joukkueita voidaan kennelpiirin mestaruuskilpailusääntöjen mukaan ilmoittaa korkeintaan kolme 

kappaletta yhtä säkäluokkaa ja kennelpiirin jäsenyhdistystä kohden. 

• Ohjaaja voi osallistua usean eri kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailuihin eri koirilla.  Yhden 

kennelpiirin joukkuepiirinmestaruuskilpailussa ohjaaja voi yhdessä kokoluokassa edustaa vain yhtä 

yhdistystä. 

• Joukkuekoira saa kilpailla vain yhden kennelpiirin piirinmestaruusjoukkueessa. 

• Suomen Jackrussellin terrierit ry huolehtii joukkueen ilmoittamisesta kilpailuun sekä vastaa 

korkeintaan kolmen mini (tai harvinaisissa tapauksissa pääsääntöisesti jackrusselleista koostuvan 

medi) joukkueen osallistumismaksusta.  

• Joukkueeseen valitaan koirakot, joilla on paras nolla-% agilityradoilta 3-luokassa Suomen 

Agilityliiton vuosittain vahvistamalta "SM-nollien" keräysajalta (noin kesäkuusta toukokuuhun). Jos 

tältä ajanjaksolta agilityratojen nolla-%:lla  ei saada riittävää eroa koirakoiden välille, huomioidaan 

agility- ja hyppyratojen yhteenlaskettu nolla-% vastaavalta ajalta.  Jos eroa ei vieläkään saada 

riittävästi, ratkaistaan joukkueen jäsenet arvalla. 

Nolla-% laskettaessa starttimäärät huomioidaan seuraavasti :  

o Alle 10-starttia kerroin 0,7  

o Alle 30-starttia kerroin 0,8 

o Alle 50-starttia kerroin 0,9  

o Yli 50-starttia kerroin 1,0  

 

 

Agirodun rotuviestijoukkueiden hakukriteerit 

• Kaikkien joukkuekoirien tulee olla rodultaan jackrussellinterriereitä. 

• Joukkueiden (ALO ja KIL) kokoonpanot määritellään Agirodun säännöissä. 

• Yhdistys vastaa korkeintaan viiden mini- ja medijoukkueen osallistumismaksusta, kun joukkue 

ilmoitetaan kilpailuun halvemman osallistumismaksun takarajaan mennessä. 

• Joukkuepaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä huomioiden mahdollisuuksien mukaan 

joukkueenjäsenten toiveet joukkueensa kokoonpanosta. 

• Joukkueiden nimeämisessä tulee noudattaa hyviä tapoja sekä välttää yksittäisen kasvattajanimen 

esille nostamista. 

 


