
EPÄVIRALLISTEN PENTUNÄYTTELYIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Kennelliiton hallitus 10.12.2015, voimassa 1.1.2016 alkaen.

EPÄVIRALLISTEN PENTUNÄYTTELYIDEN TARKOITUS

Pentunäyttelyiden tarkoitus on edistää koiraharrastusta ja saada uudet koiranomistajat
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan järjestäytyneeseen kenneltoimintaan.
Pentunäyttelyn on tarkoitus olla innostava, opastava ja kannustava tilaisuus uusille
koiranomistajille. Kasvattajille pentunäyttely on hyvä tilaisuus tavata kasvattejaan niiden
kehitysvaiheiden seuraamista ja lisäohjeiden antamista varten. Arvostelevilla tuomareilla on
mahdollisuus havaita mahdolliset vinoumat pennun kehityksessä ja opastaa pennun hoidossa ja
näyttelykäyttäytymisen harjoittelussakin.

JÄRJESTÄMISOIKEUS

Epävirallisia pentunäyttelyitä saavat järjestää
- Kennelliitto
- kennelpiirit
- rotujärjestöt
- rotua harrastavat yhdistykset
- Kennelliiton jäsenyhdistykset, jotka anottaessa ovat olleet vähintään yhden vuoden ao.
kennelpiirin jäsenenä

Pentunäyttelyä hakevan yhdistyksen/yhdistysten on kyettävä osoittamaan, että niillä on riittävä
kokemus näyttelyiden järjestämisestä.

HAKUMENETTELY

Hakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa siihen kennelpiiriin, jonka
alueella näyttely järjestetään. 1.1.-30.6. järjestettävät näyttelyt anotaan edellisen vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon
huhtikuun loppuun mennessä. 1.7.-31.12. järjestettävät näyttelyt anotaan edellisen vuoden syyskuun
loppuun mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon
lokakuun loppuun mennessä.
Näyttelyn ilmoitus julkaistaan Koiramme-lehdessä vähintään kaksi kuukautta ennen
näyttelyajankohtaa. Koiramme-lehden ilmoitushintaan sisältyy tapahtuman ryhmä-, tapaturma- ja
vastuuvakuutus.

OSALLISTUMISOIKEUS

Näyttelyyn saavat osallistua FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä rekisteröidyt koirat, jotka
on tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja täyttävät voimassa olevat Kennelliiton
hyväksymät terveysmääräykset ja viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisi kuukautta mutta eivät
ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua.



ARVOSTELUTUOMARI

Arvostelevan tuomarin on oltava pätevöity ulkomuototuomari.
Tuomari voi arvostella myös rotuja, joiden virallista arvosteluoikeutta hänellä ei ole. Tuomarilla on
kuitenkin oltava arvosteluoikeuksia niissä roturyhmissä, joiden rotuja hän arvostelee. On suotavaa,
että hän tuntee rodut niin hyvin, että hän kykenee arvioimaan koirat niiden kulloisenkin
kehitysasteen mukaan.
Muilta osin tuomaria koskee ulkomuototuomarin ohjesääntö.

ARVOSTELULUOKAT
Pentunäyttely voidaan anoa ja järjestää joko molempien ikäluokkien (5-7kk ja 7-9kk) tai vain
vanhemman ikäluokan (7-9kk) pentunäyttelynä.

Arvosteluluokat ovat seuraavat:

Urokset 5- alle 7 kk
Urokset 7- alle 9 kk
Nartut 5- alle 7 kk
Nartut 7- alle 9 kk
Kasvattajaluokka (valinnainen)
Parikilpailu (valinnainen, osallistumisesta voidaan periä ilmoittautumismaksu)

Kaikissa luokissa lukuun ottamatta parikilpailua annetaan kirjallinen arvostelu. Arvostelun tulee
olla kannustava ja hyviä puolia korostava. Pennun ikä tulee ottaa arvostelussa huomioon.

Pennuille ei anneta laatupalkintoa. Luokissa sijoitetaan neljä parasta pentua
paremmuusjärjestykseen. Tuomari voi antaa lupaavalle pennulle kunniapalkinnon. Mikäli tuomari
katsoo, ettei pentua voida palkita (mukaan lukien kivesviat), hän ei sijoita sitä. Tällöin
arvostelulipukkeeseen merkitään ei voida sijoittaa ja syy tähän.

Kunkin luokan kunniapalkinnon saaneet voittajat kilpailevat keskenään rotunsa parhaan ja
vastakkaisen sukupuolen parhaan pennun arvosta. Rotunsa parhaat pennut jatkavat roturyhmän
parhaan pennun valintaan. Ryhmissä sijoitetaan neljä koiraa.
Roturyhmien parhaat kilpailevat keskenään näyttelyn parhaan pennun arvosta.
Pienissä pentunäyttelyissä voidaan ryhmäkilpailut jättää pois ja valita näyttelyn paras pentu suoraan
rotunsa parhaiden joukosta.

Kasvattajaluokka

Kasvattajaluokkaan saa osallistua neljä saman kasvattajan kasvattamaa tai samalle FCI:n
vahvistamalle kennelnimelle rekisteröityä saman rotuista pentua, jotka saavat olla samasta
pentueesta. Ryhmille annetaan kirjallinen arvostelu. Ryhmistä sijoitetaan neljä
paremmuusjärjestykseen. Mikäli tuomari katsoo ryhmän olevan tasalaatuinen, hän voi antaa sille
kunniapalkinnon. Kunkin rodun paras kunniapalkinnolla palkittu ryhmä jatkaa näyttelyn parhaan
kasvattajaryhmän valintaan.



Parikilpailu

Parikilpailussa kilpailevat parit, jotka muodostuvat kahdesta saman rotuisesta mahdollisimman
samannäköisestä koirasta. Parikilpailu järjestetään ryhmäkehässä omana kilpailunaan. Tuomari
sijoittaa neljä parasta paria paremmuusjärjestykseen.

MUUT OHJEET

Ilmoittautumismaksua ei palauteta tuomarimuutoksen takia.

Kaikki pentunäyttelyt suorittavat kuukauden kuluessa näyttelyn päättymisestä Kennelliitolle
näyttelymaksun, joka on 10 prosenttia osallistuneiden pentujen ilmoittautumismaksuista.

Tuomarin antamasta arvostelusta ei voi valittaa. Muista syistä tehdyt valitukset tehdään
Kennelliiton vahvistaman muutoksenhakumenettelyn mukaisesti.

Pentunäyttelyitä koskevat Kennelliiton antidoping -määräykset ja yleinen jääviyssääntö.
Pentunäyttelyiden järjestämisessä noudatetaan myös soveltuvin osin näyttelysääntöjä täydentäviä
ohjeita ja näyttelyiden järjestämisohjetta sekä noudatetaan koiranäyttelyiden periaatteita ja
käytäntöä.

Pentunäyttelyn tulokset toimitetaan Kennelliittoon.

Kennelliiton hallitus voi erityisistä syistä poiketa näistä ohjeista.


