NÄYTTELYIDEN TARKOITUS
Näyttelyiden tarkoituksena on tarjota koiraharrastajille mahdollisuus kilpailla omistamiensa/
esittämiensä koirien kanssa. Koiranäyttelyissä koiraharrastajalla on tilaisuus vertailla
jalostustyön tuloksia ja arvioida rodun jalostusmateriaalia. Koirien hyvinvoinnin on oltava
koiranäyttelyissä aina etusijalla.
Yhteispohjoismaiset näyttelysäännöt tulevat voimaan 1.1.2011 Kennelliiton valtuuston
30.5.2010 pidetyn kokouksen hyväksyminä. Säännöt ovat ensin voimassa koeajalla 1.1.2011 31.12.2011. Jos Kennelliiton hallitus ei esitä sääntöihin vuoden 2011 aikana muutoksia, jotka
valtuuston hyväksyy, säännöt ovat voimassa 1.1.2012 - 31.12.2016. Muutokset on alistettava
Pohjoismaiden Kennelunionin (PKU) työvaliokunnan hyväksyttäviksi.
Tärkeimmät muutokset aiempiin sääntöihin ovat seuraavat:
1. Normaaliin laatuarvostelun lisäksi tulee takaisin aiempina vuosina käytetty SA eli
”sertifikaatin arvoinen” (vaaleanpunainen nauha), jonka tuomari voi harkintansa
mukaan antaa luokassa sijoittuneille, mutta myös muille luokassa kilpailleille
erinomaisen saaneille (punainen nauha) koirille. Paras uros/paras narttu –luokkaan
osallistuvat neljä parasta luokassaan SA :n saaneet koirat.
2. Kastroitu eli ns. leikattu uros saa osallistua näyttelyyn, jos se on kastroitu vamman tai
sairauden vuoksi. Koiralla täytyy olla Kennelliiton hyväksymä eläinlääkärintodistus,
jonka lisäksi joko eläinlääkärintodistuksella tai näyttelytuloksella on pystyttävä
osoittamaan, että uroksella on ollut normaalit kivekset vähintään kuuden kuukauden
iässä.
3. Luokkaan vaadittavan iän ei tarvitse enää täyttyä näyttelyä edeltävänä päivänä;
riittää että koiralle tulee ikä täyteen näyttelypäivänä.
4. Kasvattajaluokkaan voi koostua samasta yhdistelmästä, kunhan ne ovat saaneet
kyseisessä näyttelyssä laatuarvostelun ”erinomainen” (punainen nauha). Enää ei
tarvitse olla vähintään kahdesta yhdistelmästä olevia koiria.
5. Jälkeläisluokka voidaan järjestää vain rotujärjestöjen/rotua harrastavien yhdistysten
erikoisnäyttelyssä.
6. Sairastuneen koiran näyttelymaksua ei enää makseta takaisin.
7. Lisäksi kannattaa tutustua näyttelyn osallistumisoikeuteen liittyviin asioihin tarkasti.
Säännöissä on yksityiskohtaiset osallistumisrajoitukset – tai kiellot tiineille ja
synnyttäneille nartuille, vihaisille koirille, kolmesti ”hylätty” - laatumaininnan
saaneille koirille, antidopingsääntöjen vastaisesti käsitellyille tai lääkityille koirille jne.
PALKINTOA OSOITTAVAT NAUHAT LAATUARVOSTELUSSA:
erinomainen
erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä
hylkäävä
ei voida arvostella
sertifikaatin arvoinen

punainen
sininen
keltainen
vihreä
harmaa
ruskea
vaaleanpunainen

Muut nauha - ja ruusukevärit sekä säännöt kokonaisuudessaan löytyvät Suomen Kennelliiton
kotisivuilta Koiranäyttelysäännöt 1.1.2011 lähtien

