RANTA ~ STRAND CUP:N SÄÄNNÖT
Cupin osakilpailuiden järjestämiseen voivat osallistua Vaasan Kennelpiiriin kuuluvat
koiraseurat, joissa harrastetaan agilitya.

1. Kilpailuluokat
a. Supermölliluokka
1) Koira, joka ei ole osallistunut viralliseen agilitykilpailuun.
b. Avoin luokka
1) Koira, joka ei ole osallistunut viralliseen agilitykilpailuun (mölli).
2) Koira, joka on osallistunut viralliseen agilitykilpailuun ja kilpailee luokassa I-III.

2. Osallistumismaksu
5 € / koira
2 € / uusintastartti / koira

3. Palkitseminen
a. Ranta ~ Strand Cup osakilpailun palkinnot valitsee kilpailun järjestäjä. Palkinnon tulee
suunnilleen vastata osallistumismaksua. Yhteen osakilpailuun tarvitaan 18 palkintoa.
b. Ranta ~ Strand Cupin lopputuloksissa koirakolta lasketaan yhteen kolme parasta
osakilpailutulosta ja viimeisen osakilpailun eli finaalin jälkeen palkitaan kolme (3) parasta
koirakkoa agilityluokittain (Huom! Ei säkäluokittain). Finaaliin tarvitaan 6 palkintoa.

4. Kilpailua koskevat säännöt
a. Supermölliluokassa radalla on ainoastaan hyppyesteitä ja putkia.
b. Supermölliluokan radan pituus on max. 15 estettä.
c. Supermölliluokassa on kolme hyppykorkeusluokkaa, mini (15 cm), medi (25 cm) ja maxi
(40 cm).
d. Supermölliluokassa cup-pisteet jaetaan samalla tavalla kuin muissakin luokissa. Jos koira
vaihtaa luokkaa kesken cupin, supermölliluokan pisteet eivät siirry mukana.
e. Supermölliluokassa ei hylätä koirakkoa kolmen kiellon jälkeen, jokainen kieltovirhe = 5
virhepistettä.
f. Koiran ikäraja on supermölliluokassa 12 kuukautta ja avoimessa luokassa 18 kuukautta + 1
päivä.
g. Avoimessa luokassa käytetään aikatasoitusta, jotta luokasta saadaan tasa-arvoinen.
Ihanneajat ovat seuraavat riippuen siitä, missä luokassa koira kilpailee virallisissa kisoissa:
mölli 2,4 m/s, 1-luokka 2,8 m/s, 2-luokka 3,1 m/s ja 3-luokka 3,4 m/s.

h. Avoimessa luokassa on noudatetaan Suomen Agilityliiton voimassaolevia agilitysääntöjä.
i. Hylätty pari saa suorittaa radan loppuun kisanomaisesti. Harjoittelua ei sallita.
j. Radalla palkkaamisesta seuraa hylkäys avoimessa luokassa. Supermölliluokassa jokaisesta
palkkaamisesta saa 5 virhepistettä. Palkaksi lasketaan namit, lelu tai esim. targetti/alusta.
Koiran tahallisesta kosketuksesta seuraa 5 virhepistettä per kosketus Supermölliluokassa.
k. Luokkaa ei saa vaihtaa alaspäin.
l. Jos koira osallistuu tai vaihtaa kisaluokkaa virallisissa kisoissa, on luokkaa vaihdettava
myös R ~ S Cupissa. Ansaitut pisteet siirtyvät mukana seuraavaan luokkaan (ei
Supermölliluokasta).
m. Yhdistykset voivat järjestää lisästartin tai toisen epävirallisen kilpailun. Max. yksi
lisästartti per koirakko. Lisästartin voi ottaa joko omaan luokkaan tai johonkin toiseen
luokkaan. Lisästartin tuloksia EI lasketa R ~ S Cupin tuloksiin.

5. Kilpailun järjestäjää koskevat säännöt
a. Järjestäjän on huolehdittava, että tuomari on tietoinen Ranta ~ Strand Cup:n säännöistä.
b. Tuomarin ei tarvitse olla virallinen tuomari.
c. Kilpailun tulokset (=kopiot pöytäkirjoista) tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti
(enintään kuuden päivän kuluessa) tuloslistan pitäjälle, joka ilmoitetaan vuosittain erikseen.
Tuloslistan pitäjä on henkilö siitä yhdistyksestä, joka järjestää finaalin.
d. Tuloksista tulee näkyä koiran rotu, kutsumanimi, ohjaajan nimi ja yhdistys, aika, aikavirhe,
ratavirheet, tulos ja sijoitus.
e. Ranta ~ Strand Cup -osakilpailun järjestäjä osallistuu loppupalkintojen hankkimiseen
summalla, joka on 0,50€ / kilpailija. Summa maksetaan finaalikisan järjestävän seuran tilille.
Lopun kisatuoton järjestävä seura saa pitää itse.

6. Osakilpailujen järjestämisen aikataulut
a. Kesän aikana jokainen yhdistys järjestää yhden osakilpailun. Yksi yhdistys järjestää sekä
osakilpailun että finaalin. Finaali järjestetään vuorotellen.
b. Kilpailujen ajankohdat päätetään vuosittain keväällä yhdistyksien yhteyshenkilöiden
toimesta.

7. R ~ S Cup:n pisteiden lasku
Yhdestä osakilpailusta saa cup-pisteitä seuraavasti:
Supermölli, Avoin luokka
1. 10p

2. 8p
3. 6p
4. 4p
5. 2p
Muut tuloksen saaneet, sijasta 6. eteenpäin = 1p.
Jos finaalin jälkeen useammalla koiralla on sama loppupistemäärä, vaikka kaikki osakilpailut
on otettu huomioon, ratkaistaan voitto/sijoitukset seuraavalla tavalla:
1. Kenellä on eniten voittoja
2. Kenellä on eniten 2. Sijoituksia
3. Kenellä on eniten 3. Sijoituksia
4. Kenellä on eniten 4. Sijoituksia
5. Kenellä on eniten 5. Sijoituksia
6. Kuka on osallistunut useimpaan osakilpailuun
Jos kaksi kilpailijaa on edelleen tasapisteissä, jaetaan voitto/sijoitus.
Finaalin jälkeen cupissa palkitaan 3 parasta Supermölliluokassa ja Avoimessa luokassa (minimedi-maxi lasketaan yhteen). R ~ S Cupin finalipalkintoja tarvitaan näin ollen 6 kpl.
Finaalipalkintojen kokonaisbudjetti on se summa, joka on saatu osakilpailuista (0,50 €/startti).
Finaalikisan järjestävä seura vastaa palkintojen hankinnasta.
8. Muilta osin toimitaan voimassa olevien virallisten agilitysääntöjen mukaan.
a. Koirat, jotka osallistuvat Ranta-cupiin, tulee olla asianmukaisesti rokotettuja
voimassaolevien rokotussääntöjen mukaisesti.
b. Juoksuiset nartut eivät voi osallistua Ranta-Cup kilpailuihin.

