
Chihuahua ry:n hallituksen esitys sääntömuutoksista

Muutokset sääntöihin esitetään hyväksyttäväksi Chihuahua ry:n kevätkokouksessa 4.4.2020.
 
Chihuahua ry esittää, että hyväksytyt säännöt astuvat voimaan välittömästi. 
Mikäli yhdistyksen kevätkokous hyväksyy vain osan sääntömuutosesityksistä, esitetään että 
säännöt astuvat voimaan välittömästi hyväksyttyjen esityskohtien osalta.

Esitys 1: Agilityn rotumestaruuskilpailut

Sääntöuudistus: Rotumestaruudesta kisataan virallisilla 3-luokan radoilla. 

Rotumestaruuden voittaa kahden (2) radan yhteistuloksella parhaan tuloksen saanut koirakko. 
Yhdistys palkitsee rotumestaruuskisoissa sijoille 1-3 sijoittuneet koirakot. Lisäksi palkitaan parhaan
kahden (2) radan yhteistuloksen saaneet koirakot 1- ja 2- luokista. 

Perustelut: Nykyisten sääntöjen mukainen 1- ja 2-luokkalaisten osallistuminen kilpailuun 
ulkopuolisena asettaa haasteita kilpailun järjestämisen suhteen, sillä monetkaan agilitykilpailuja 
järjestävät yhdistykset eivät halua ulkopuolisia radoille, sen aiheuttaman lisätyön vuoksi. Nykyiset 
säännöt eivät myöskään ole tasapuoliset 1- ja 2-luokkalaisille, jotka joutuvat kilpailemaan 
haastavalla 3-luokan radalla. Alempiluokkalaisten osallistuminen 3-luokan radalle on myös 
turvallisuusriski, sillä 3-luokan radat sisältävät haastavia ohjauskuvioita, joiden suorittaminen 
harjoittelematta ei ole turvallista. Lisäksi hyppykorkeudet ovat 3-luokassa useimmiten 20 cm, kun 
ne alemmissa luokissa ovat useimmiten 10-15 cm. Korkeisiin hyppyihin tottumatonta koiraa ei voi 
viedä radalle, jossa kaikki hypyt ovat puolet korkeampia, kuin mitä normaalisti harjoitellaan. 
Alempien luokkien palkitseminen erikseen kannustaa myös alemman luokan kilpailijoita 
osallistumaan rotumestaruuskilpailuun. 

(Nykyiset säännöt: Agility -mestaruudesta kisataan virallisilla 3-luokan radoilla ja muut tasoluokat 
(1.-2. -luokkalaiset) voivat osallistua mestaruusradoille ulkopuolisina virallisten starttien jälkeen. 
Alemmille kilpailuluokille ei anneta aikatasoitusta. Rotumestaruudesta kilpaillaan yhteisesti eri 
kokoluokkien välillä, jolloin kilpailun parhaan tuloksen tehnyt Chihuahua ry:n jäsenen omistama 
chihuahua voittaa rotumestaruuden.) 

Esitys 2: Vuoden Agilitychihuahua

Lisäys sääntöihin: Rotumestaruuden voittaja saa kolme (3) lisäpistettä, toiseksi sijoittunut kaksi (2) 
lisäpistettä ja kolmanneksi sijoittunut yhden (1) lisäpisteen.

Perustelut: Pistelaskussa saa lisäpisteitä myös muista arvokilpailuista (piirinmestaruuskisat, SM-
kisat). 

Tarkennus sääntöihin: Koira saa kaksi (2) lisäpistettä jokaisesta 0-tuloksesta, pistelaskussa 
huomioidaan maksimissaan kymmenen (10) kilpailun 0-tulosta. 

Perustelut: Maantieteellisen sijainnin mukaan nykyinen määrittämätön määrä lisäpisteitä 0-
tuloksesta asettaa kilpailijat eriarvoiseen asemaan, koska esim. Pohjois-Suomessa järjestetään 
huomattavasti vähemmän kisoja kuin Etelä-Suomessa. 

(Nykyiset säännöt: 1.1.2018 alkaen koira saa kaksi (2) lisäpistettä jokaisesta 0-tuloksesta). 

Lisäys: 1- ja 2-luokkalaisten pistelaskussa huomioidaan vain ensimmäinen OIVA. Jos koira anoo 
tasoluokan vaihtamista alempaan luokkaan, koiran saavuttamat tulokset huomioidaan vain kerran 
kalenterivuoden aikana.



(Nykyiset säännöt): Lisäpisteissä otetaan huomioon kaikki kilpailuvuoden kilpailut ja saavutukset. 
Yhteispisteet lasketaan peruspisteiden ja lisäpisteiden summana.

Sääntö nyt: Mikäli kahden tai useamman koiran yhteispisteet menevät tasan, ratkaisee 0-tuloksien 
määrä. Nollatulosten määriä laskettaessa otetaan huomioon samat tulokset kuin peruspisteitä 
laskettaessa. Jos koirakoilla on pisteiden lisäksi myös saman verran 0-tuloksia, jaetaan 
palkintosija.

Sääntöuudistus: Poistetaan kohta: ”Nollatulosten määriä laskettaessa otetaan huomioon samat 
tulokset kuin peruspisteitä laskettaessa.”

Perustelut: Uuden ehdotuksen mukaan peruspisteiden laskennassa huomioitaisiin vain 
maksimissaan neljä nollatulosta. Tasatilanteessa ratkaisee nollien kokonaismäärä.

(Nykyiset säännöt: Mikäli kahden tai useamman koiran yhteispisteet menevät tasan, ratkaisee 0-
tuloksien määrä. Nollatulosten määriä laskettaessa otetaan huomioon samat tulokset kuin 
peruspisteitä laskettaessa. Jos koirakoilla on pisteiden lisäksi myös saman verran 0-tuloksia, 
jaetaan palkintosija.)

Esitys 3. Rally-tokon rotumestaruuskilpailut

Lisäys sääntöihin: Pistelaskussa huomioidaan vain hyväksytyt (yli 70 pisteen) tulokset. 

Esitys 4. Vuoden Rally-tokochihuahua

Lisäys sääntöihin: Rotumestaruuden voittaja saa kolme (3) lisäpistettä, toiseksi sijoittunut kaksi (2) 
lisäpistettä ja kolmanneksi sijoittunut yhden (1) lisäpisteen.

Perustelut: Pistelaskussa saa lisäpisteitä myös muista arvokilpailuista (piirinmestaruuskisat, SM-
kisat). 

Esitys 5. Tulosten ilmoittaminen

Sääntöuudistus: Pisteet lasketaan yhdistyksen toimesta kaikista niistä kilpailuista, joista 
pisteenlaskijalle on toimitettu tulokset siinä muodossa, että pisteet on mahdollista laskea 
viimeistään yhden kuukauden kuluttua kilpailuun osallistumisesta, pois lukien joulukuun kilpailut, 
joiden tulokset tulee toimittaa 7.1. mennessä. 

(Nykyiset säännöt: Pisteet lasketaan yhdistyksen toimesta kaikista niistä kilpailuista, joista 
pisteenlaskijalle on toimitettu tulokset siinä muodossa, että pisteet on mahdollista laskea 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua ko. kilpailusta. Kilpailujen pisteet tulee toimittaa Vuoden 
koelaji – kilpailuun osallistuvien chihuahuoiden osalta kokonaisuudessaan.)

Lisäys sääntöihin: Tulosten toimittamisen yhteydessä on toimitettava kuva koiran kilpailukirjasta. 

Peruste: Nykyinen jalostustietokannasta tarkastaminen on harrastuslajien osalta hidasta, eikä 
sieltä näy kaikkien lajien osalta tuloksia joista voi saada mahdollisia lisäpisteitä (esimerkiksi rally-
tokossa sijoitukset tai tuomarin palkinto) ja täten tulosten ilmoittamisen virhemarginaali pienenee. 


