Junior handler -kilpailuiden sääntöjä
täydentävät ohjeet
Hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 26.11.2021.
Ohjeet astuvat voimaan 1.1.2022.

Junior handler -kilpailun tavoitteena on lisätä nuorten koiraharrastusta sekä edistää ja parantaa
koirien ja nuorten yhteistyötä. Junior handler -kilpailu opettaa nuorelle, miten koiran parhaita
puolia tuodaan esille näyttelykehässä sekä miten esittäjä voi helpottaa tuomarin
arvostelutehtävää.

A Junior handler -kilpailijoita koskevat ohjeet
Junior handler -kilpailijaa koskevat samat käyttäytymisohjeet kuin näytteilleasettajia
näyttelysääntöjen mukaan.
Kilpailija ei saa puhutella arvostelevaa tuomaria näyttelypaikalla ennen arvostelua eikä arvostelun
aikana ilman pakottavaa syytä.
Kilpailija tai hänen perheenjäsenensä ei saa ottaa yhteyttä tuomariin etukäteen saadakseen
kilpailuetua.
Kilpailija ei saa häiritä tai moittia tuomaria tai muuten käyttäytyä näyttelypaikalla sopimattomasti
tai hyvän tavan vastaisesti.
Kilpailijan tulee kohdella kanssakilpailijoitaan ystävällisesti ja kunnioittavasti.
Kilpailijan tulee huolehtia koiransa hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta.
Kilpailijan tulee hallita esittämänsä koira.
Kehän ulkopuolinen avustaminen ja neuvonta kilpailun aikana on kielletty.
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B Junior handler -kilpailun järjestäminen
B.1 Kilpailun anominen
Junior handler kilpailua haetaan samalla sähköisellä lomakkeella ja samaan aikaan kuin näyttelyä,
jossa kilpailu järjestetään. Näyttelyt voi anoa ainoastaan Kennelliiton tapahtumatietojärjestelmän
kautta (Kennelliiton Omakoira-palvelu)
B.2 Kilpailun kulku
Kilpailun aikana arvostelukehässä saavat olla paikalla kilpailijoiden ja kilpailukoirien lisäksi
ainoastaan arvosteleva tuomari, tarvittavat kehäavustajat sekä kilpailun sujumisen edellyttämät
näyttelytoimikunnan edustajat.
Junior handler -kilpailukehässä tulee olla tuomarin apuna vähintään yksi kehäavustaja, joka tuntee
kilpailun säännöt. Kehäavustajan tulee osata sekä suomea että arvostelevan tuomarin käyttämää
kieltä. Avustaja toimii tarvittaessa tulkkina tuomarin ja kilpailijoiden välillä.
Kehässä on oltava junior handler -kilpailun säännöt sekä sääntöjä täydentävät ohjeet.
Kehässä on oltava pöytä pienten koirien arvostelua varten.
Kilpailijan tulee osallistua kilpailuun ensisijaisesti kilpailunumeronsa osoittamalla paikalla. Mikäli
kilpailija ei voi osallistua kilpailunumeron osoittamalla paikalla, tulee kilpailijan ilmoittaa tästä
kehäavustajalle. Voidakseen osallistua kilpailuun tulee kilpailijan saapua paikalle ennen oman
ikäryhmänsä viimeisen kilpailijan yksilöarvostelua.
B.3 Kilpailijoiden ikäryhmäjako ja sijoittaminen
Tuomari sijoittaa kummassakin ikäryhmässä viisi parasta. Kummankin ikäryhmän voittajat
kilpailevat keskenään kilpailun voitosta.
Jos kilpailijoita on yli sata, voidaan ikäluokat jakaa eri tuomareille ja eri kehissä arvosteltavaksi
siten, että nuorempien ikäryhmä on yhdellä ja vanhempien ikäryhmä toisella tuomarilla. Arpa
ratkaisee, kumman ikäryhmän arvostelee alkuperäiseksi tuomariksi ilmoitettu henkilö.
Alkuperäinen tuomari valitsee päivän parhaan kilpailijan.
B.4 Palkinnot
Näyttelytoimikunnan on jaettava ruusuke ja esinepalkinto seuraavista palkintosijoista:
- molempien ikäryhmien sijoittuneet (1-5)
- päivän parhaat junior handlerit (1-2)
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B.5 Tuomari
Kennelliitto ylläpitää junior handler tuomarilistaa, jota tulee käyttää kotimaisia tuomareita
kutsuttaessa. Ylimenokaudella 2022-2023 kilpailun voi arvostella myös suomalainen henkilö, joka
tuntee junior handler -lajin, koiranäyttelytoiminnan sekä useiden eri rotujen esittämistavat ja on
iältään 20–80-vuotias.
Kilpailun voi arvostella myös ulkomaalainen ulkomuototuomari tai lajin hyvin tunteva henkilö.
Kilpailun järjestäjä voi harkintansa mukaan kysyä neuvoa Kennelliiton nuorisotoimikunnalta
tuomarivalinnoista.
Tuomarin tulee olla henkilö, joka tuntee useiden eri rotujen esittämistavan. Tuomarin tulee tuntea
junior handler -laji sekä koiranäyttelytoiminta. Ulkomaalainen tuomari tulee perehdyttää
suomalaisiin junior handler -sääntöihin ja -ohjeisiin.
Junior handler -tuomaria koskee Kennelliiton yleinen jääviyssääntö kaikilta osin.
B.6 Kilpailun arvosteluohjeet sekä arvostelussa huomioitavia asioita
Kilpailussa on tarkoitus esittää koiraa rodunomaisesti. Arvostelun pääpaino tulee olla koiran
hyvässä kohtelussa sekä yhteistyössä koiran ja esittäjän välillä.
Kilpailun kulun tulee muistuttaa rotukehäarvostelua eli sen tulee sisältää ryhmäliikkeiden lisäksi
yksilöarvostelun. Tuomari antaa jokaiselle kilpailijalle kirjallisen arvostelun Kennelliiton junior
handler -arvostelulomakeella.
Kilpailussa käytetään vain rotukehissä yleisesti käytettäviä kuvioita: ympyrä, kolmio, edestakaisin
ja yhdessä edestakaisin.
Tuomari voi pyytää esittäjiä näyttämään koiran hampaat tai purennan.
Kehän ulkopuolinen avustaminen ja neuvonta kilpailun aikana on kielletty.
Kilpailijan on esitettävä samaa koiraa koko kilpailun ajan, ellei tuomari vaihdata kilpailijoiden koiria
tai tuo kehään ulkopuolisia vaihtokoiria. Kilpailukoiran saa vaihtaa kesken kilpailun painavasta
syystä, mikäli tuomari antaa tähän erikseen luvan.
Koiran ulkomuodollisella laadulla ei saa olla merkitystä kilpailussa menestymiseen.
Kilpailukoiralle on säännöissä asetettu rajoituksia. Kilpailija on vastuussa siitä, että hänen
esittämänsä koira täyttää sääntöjen vaatimukset. Jos tuomari huomaa, että säännöt eivät täyty,
voi hän sulkea kilpailijan pois ko. kilpailusta.
Tuomarin tulee ohjeistaa kilpailijat selkeästi siten, että kilpailijat ymmärtävät tuomarin
toivomukset. Tarvittaessa apuna tulee käyttää kehäavustajaa.

3

C Suomen mestaruus -osakilpailua, Suomen mestaruus -finaalia,
piirinmestaruuskilpailua, Pohjoismaiden mestaruus -karsintakilpailua sekä
Pohjoismaiden mestaruus -kilpailua koskevat ohjeet
C. 1.1 Suomen mestaruus -osakilpailun järjestäminen
Suomenmestaruus -osakilpailun (jäljempänä SM -osakilpailu) järjestämisestä vastaa kennelpiiri.
Jokaisessa kennelpiirissä järjestetään yksi osakilpailu kalenterivuoden aikana. Kilpailu järjestetään
Kennelliiton kansainvälisen, NORD tai kaikkien rotujen koiranäyttelyn yhteydessä.
Näyttelyn ennakkotiedoista tulee käydä selvästi ilmi päivä, jolloin SM -osakilpailu järjestetään.
Mikäli samana viikonloppuna järjestetään kaksi koiranäyttelyä, joiden molempien yhteydessä on
SM -osakilpailu, tulee järjestäjien sopia keskenään SM -osakilpailut eri päiville.
SM -osakilpailun finaali järjestetään ryhmäkilpailukehässä päivän ryhmäkilpailuiden aluksi. Tästä
säännöstä voidaan poiketa vain painavasta syystä.
C. 1.2 Suomenmestaruus -osakilpailuvoittajan valinta
Suomenmestaruus -osakilpailun (jäljempänä SM -osakilpailu) päivän paras kilpailija valitaan
ikäryhmien voittajista.
SM -osakilpailun voittaja on oikeutettu kilpailemaan kyseisen vuoden Suomenmestaruus finaalissa.
Mikäli kummankaan ikäryhmän voittaja ei ole Suomen kansalainen, valitaan päivän paras junior
handler normaalisti. Tämän jälkeen valitaan SM -osakilpailuvoittaja siten, että keskenään
kilpailevat kummankin ikäryhmän parhaiten sijoittuneet Suomen kansalaiset.
Mikäli toisen ikäryhmän voittaja on Suomen kansalainen ja hän häviää päivän parasta kilpailijaa
valittaessa, kilpailee hänen kanssaan SM -osakilpailuvoitosta toisen ikäryhmän parhaiten
sijoittunut Suomen kansalainen.
Mikäli toisen ikäryhmän voittaja on Suomen kansalainen ja hän voittaa kilpailun, on hän samalla
SM -osakilpailuvoittaja eikä uusintakilpailua tarvita.
C.2 Suomenmestaruus –finaali
Suomenmestaruus -finaalin (jäljempänä SM -finaali) järjestää Kennelliitto ja se järjestetään
Kennelliiton järjestämän koiranäyttelyn yhteydessä.
Kyseisen vuoden SM -osakilpailuvoittajat kutsutaan SM -finaaliin.
SM -finaali käydään ikäluokattomana kilpailuna, jossa sijoitetaan viisi parasta kilpailijaa.
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Kilpailija saa esittää SM -osakilpailussa sekä SM -finaalissa eri kilpailukoiraa.

C.3 Piirinmestaruuskilpailu
Piirinmestaruuskilpailun järjestää asianomainen kennelpiiri. Kilpailu käydään ikäluokattomana
kilpailuna ja siinä sijoitetaan viisi parasta kilpailijaa.
Piirinmestaruuskilpailun voi arvostella eri tuomari kuin samana päivänä järjestettävän kaikille
avoimen kilpailun.
Piirinmestaruuskilpailijoille lähetetään erilliset numerolaput piirinmestaruuskilpailua varten.
Mikäli kilpailija osallistuu samana päivänä järjestettävään avoimeen kilpailuun, on
piirinmestaruuskilpailuun osallistuminen maksutonta.
Mikäli piirinmestaruuskilpailu järjestetään Suomen mestaruus -osakilpailun yhteydessä, tulee
piirinmestaruuskilpailu järjestää ensin. Tällöin kennelpiirin alueella asuva nuori, joka on voittanut
Suomen mestaruus -osakilpailun aiemmin samana vuonna, kilpailee ainoastaan
piirinmestaruudesta.
Piirinmestaruuskilpailua ei voida järjestää samana päivänä jonkin muun kennelpiirin alueella
järjestettävän Suomen mestaruus -osakilpailun kanssa.
Piirinmestari palkitaan ryhmäkilpailukehässä.
Kilpailu järjestetään kansainvälisen, NORD tai kaikkien rotujen koiranäyttelyn yhteydessä.
Piirinmestaruuskilpailuun saa osallistua piirin alueella asuva junior handler. Vuoden aikana on
mahdollista osallistua vain yhteen piirinmestaruuskilpailuun.
C.4 Pohjoismaiden mestaruus -karsintakilpailu
Pohjoismaiden mestaruus -kilpailuun lähetetään edustusjoukkue, joka valitaan erillisellä
karsintakilpailulla. Karsintakilpailuun voivat osallistua vain Suomen kansalaiset.
Kilpailun järjestää Kennelliiton nuorisotoimikunta.
Kilpailu voidaan järjestää omana tapahtumanaan tai jonkin kotimaisen kansainvälisen, NORD tai
kaikkien rotujen näyttelyn yhteydessä yhteistyössä ko. näyttelyn järjestäjän kanssa. Kilpailu tulee
järjestää hyvissä ajoin ennen Pohjoismaiden mestaruuskilpailun finaalia.
Kilpailu käydään ikäluokattomana kilpailuna. Kilpailussa sijoitetaan viisi kilpailijaa, joista neljä
ensimmäistä ovat joukkueen varsinaisia jäseniä ja viides on varajäsen.
Tuomariksi on kutsuttava lajin hyvin tunteva henkilö Suomesta tai ulkomailta.
C.5 Pohjoismaiden mestaruuskilpailun finaali
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Pohjoismaiden mestaruuskilpailun finaali järjestetään vuosittain Pohjoismaiden Voittaja -näyttelyn
yhteydessä.
Kennelliiton nuorisotoimikunta järjestää kilpailun joka neljäs vuosi, kun Pohjoismaiden Voittaja näyttely järjestetään Suomessa
Kilpailun järjestämisessä noudatetaan Pohjoismaisen Kennelunionin hyväksymää junior handler
Pohjoismaiden mestaruus -kilpailun sääntöä.

D Suomen edustaminen Junior handler -arvokilpailuissa
D.1 Yleistä Junior handler -edustuksista arvokilpailuissa
Kennelliitto nimeää Suomen edustajat Junior handlerin -arvokilpailuissa tämän ohjeen mukaisesti.
Mikäli ensisijainen edustaja on estynyt osallistumaan hänelle oikeutettuun edustuskilpailuun,
menettää hän edustusoikeutensa ja edustustehtävä siirtyy seuraavalle siihen oikeutetulle
henkilölle.
Mikäli oikeutettu kilpailija ei ilmoita osallistumismahdollisuudestaan Kennelliitolle annettuun
määräaikaan mennessä, siirtyy edustusoikeus seuraavalle oikeutetulle henkilölle.
Kilpailun järjestäjän asettamat ikärajoitukset huomioidaan edustajan valinnassa.
D.2 Edustus Cruftsin junior handler -kilpailussa
Suomen edustaja Cruftsin näyttelyn yhteydessä järjestettävässä junior handler -kilpailussa on
edellisen vuoden Suomenmestaruusfinaalin voittaja, mikäli Cruftsiin päätetään lähettää edustaja.
Mikäli edellisen vuoden Suomenmestari 1. on estynyt osallistumaan, lähetetään kilpailuun
edellisen vuoden Suomenmestaruus -finaalissa seuraavaksi sijoittunut oikeutettu edustaja.
Lisäksi noudatetaan kohdan D. 1 yleisiä sääntöjä.
D.3 Edustus Maailman Voittaja -näyttelyn junior handler -kilpailussa
Edustaja Maailman Voittaja -näyttelyn junior handler -kilpailuun lähetetään, kun näyttely
järjestetään Euroopassa.
Suomen edustaja Maailman Voittaja -näyttelyn junior handler -kilpailussa on edellisen vuoden
Suomenmestari 1. (jäljempänä SM 1.)
Mikäli edellisen vuoden SM 1. on estynyt osallistumaan, lähetetään kilpailuun edellisen vuoden
Suomen mestaruus -finaalissa seuraavaksi sijoittunut oikeutettu edustaja.
Lisäksi noudatetaan kohdan D. 1 yleisiä sääntöjä.
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D.4 Edustus Euroopan Voittaja -näyttelyn junior handler -kilpailussa
Suomen edustaja Euroopan Voittaja -näyttelyn junior handler -kilpailussa on edellisen vuoden
Suomenmestari 2. (jäljempänä SM 2.)
Mikäli edellisen vuoden SM 2. on estynyt osallistumaan, lähetetään kilpailuun edellisen vuoden
Suomenmestaruus -finaalissa seuraavaksi sijoittunut oikeutettu edustaja.
Lisäksi noudatetaan kohdan D. 1 yleisiä sääntöjä

D.5 Edustus Junior handler Pohjoismaiden mestaruus -kilpailussa
Junior handler Pohjoismaiden mestaruus -kilpailussa Suomea edustaa Pohjoismaiden mestaruus karsintakilpailussa valittu joukkue.
Karsintakilpailussa sijoitetaan viisi kilpailijaa, joista neljä ensimmäistä ovat joukkueen varsinaisia
jäseniä ja viides on varajäsen. Joukkueen varajäsen lähetetään Pohjoismaiden Voittaja -näyttelyyn
vain, jos joku varsinaisista joukkueen jäsenistä on estynyt.
Lisäksi noudatetaan kohdan D. 1 yleisiä sääntöjä.

Poikkeukset
Kennelliiton hallituksella on oikeus poiketa tästä ohjeesta painavasta syystä.
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