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Juniori- ja veteraanisertifikaattiohjeet
Voimassa 1. tammikuuta 2021 alkaen
Ohjeet on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.5.2020
Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 15.8.2019, että Kennelliitto lähtee koeajalla kokeilemaan erillisiä
sertifikaatteja juniori- ja veteraaniluokissa vuoden 2021 alusta.
Nämä ohjeet täydentävät voimassa olevia koiranäyttelysääntöjä.
LUOKAT
Juniorisertifikaatti (JUN SERT) voidaan jakaa koiralle, joka on osallistunut seuraavaan koiranäyttely- sääntöjen
mukaiseen luokkaan:
Junioriluokka (JUN), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta,
mutta eivät ole täyttäneet kahdeksaatoista (18) kuukautta.
Veteraanisertifikaatti (VET SERT) voidaan jakaa koiralle, joka on osallistunut seuraavaan koiranäyttelysääntöjen
mukaiseen luokkaan:
Veteraaniluokka (VET), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät kahdeksan (8) vuotta.
JUNIORI- JA VETERAANISERTIFIKAATIN JAKO
Jokaisessa rodussa ja rotumuunnoksessa voidaan jakaa yksi juniorisertifikaatti (JUN SERT) ja yksi
veteraanisertifikaatti (VET SERT) kullekin sukupuolelle.
Juniorisertifikaatti jaetaan junioriluokan parhaalle siihen oikeutetulle SA:lla palkitulle koiralle, jolla ei ole
Suomen juniorimuotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Juniorisertifikaatti jaetaan junioriluokan
kilpailuluokassa.
Veteraanisertifikaatti jaetaan veteraaniluokan parhaalle siihen oikeutetulle SA:lla palkitulle koiralle, jolla ei ole
Suomen veteraanimuotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Veteraanisertifikaatti jaetaan
veteraaniluokan kilpailuluokassa.
Juniori- ja veteraaniluokissa ei jaeta vara-juniorisertifikaattia eikä vara-veteraanisertifikaattia.
Juniori- ja veteraaniluokan koirat eivät kilpaile Suomen muotovalion arvoon oikeuttavasta sertifikaatista eli
kansallisesta sertifikaatista.
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MUUTA
Juniori- ja veteraaniluokassa SA:lla palkitut ja luokissaan neljän parhaan joukkoon sijoittuneet koirat osallistuvat
PU- ja PN -luokkiin ja kilpailevat rotunsa parhaan arvosta (ROP).
Paras SA:lla palkittu junioriuros ja juniorinarttu kilpailevat rotunsa parhaan juniorin arvosta (ROP-JUN).
Näyttelyssä voidaan järjestää Best in Show Juniori -kilpailu, jossa kilpailevat rotunsa parhaat juniorit.
Tämä epävirallinen ryhmäkilpailu ei saa pidentää näyttelyn kestoa kohtuuttomasti.
Paras erinomaisella palkittu veteraaniuros ja veteraaninarttu kilpailevat rotunsa parhaan veteraanin arvosta
(ROP-VET).
Rotunsa paras veteraani, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen
kilpailemista Best in Show veteraanin arvosta.
Suomen juniorimuotovalion tai Suomen veteraanimuotovalion arvon saamiseksi ei ole käyttötulosvaatimusta.
Mahdolliset muiden maiden juniori- ja veteraanivalionarvot eivät vaikuta Suomen juniori- ja Suomen
veteraanivalionarvon saavuttamiseen.
Suomen juniorimuotovalionarvo ja Suomen veteraanimuotovalionarvo eivät oikeuta koiraa kilpailemaan
valioluokassa.
PALKINNOT
Näyttelytoimikunta voi halutessaan jakaa ruusukkeen ja/tai esinepalkinnon juniori- ja veteraanisertifikaatista.
Mahdollisen ruusukkeen värin tulee olla:
- juniorisertifikaatti: vaaleankeltainen
- veteraanisertifikaatti: vaaleanvihreä

