
JUNIOR HANDLER -KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT   
 
Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 26.5.2013. Säännöt tulevat voimaan 1.1.2014.  
 
1 JUNIOR HANDLER -KILPAILUN TARKOITUS 
Junior handler -kilpailun tavoitteena on lisätä ja kehittää nuorten koiraharrastusta sekä edistää ja parantaa 
koirien ja nuorten yhteistyötä. Junior handler opettaa nuorelle, miten tuoda esille koiran parhaat puolet 
koiranäyttelykehässä ja miten esittäjä voi helpottaa tuomarin arvostelutehtävää. 
 
2 JUNIOR HANDLER -KILPAILUN LUONNE 
Junior handler -kilpailut ovat:  
1 Yleisiä  
2 Rajoitettuja: piirinmestaruuskilpailu, Suomen mestaruus -finaali, arvonäyttelyiden finaalit 
 
3 OSALLISTUMISOIKEUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
Osallistumisoikeus alkaa sen vuoden alusta, jonka aikana kilpailija täyttää 10 vuotta ja päättyy sen vuoden 
lopussa, jonka aikana kilpailija täyttää 17 vuotta. 
 
Esitettävän koiran tulee olla puhdasrotuinen ja rekisteröity FCI:n tunnustamassa rekisterissä. Junior handler -
kilpailuun ei saa osallistua 
 

 Sairaan koiran kanssa (Sairas koira)  
 Suomen lain vastaisesti typistetyn koiran kanssa  
 Alle 9 kuukauden ikäisen koiran kanssa 

 
Junior handler -kilpailukoiran tulee olla sellainen, että se voidaan tuomarin pyynnöstä vaihtaa turvallisesti 
toiselle kilpailijalle. 
 
Koiran, joka esitetään junior handler -kilpailussa, jonka näyttelyarvostelu tapahtuu samanaikaisesti junior 
handler -kilpailun kanssa, on osallistuttava näyttelyarvosteluun. 
 
Osallistumisen esteitä eivät ole kilpailukoiran  

 Kivesvikaisuus tai kastraatio  
 Rotumääritelmän mukainen värivirheellisyys  
 Hammaspuutos tai purentavika 

 
4 JÄÄVIYDET 
Junior handler -kilpailuissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton yleistä jääviyssääntöä koskien 
näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja. 
 
5 ANTIDOPING 
Junior handler -kilpailuissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton Antidopingsääntöä. 
 
6 VIHAINEN KOIRA 
Koiran käyttäydyttyä vihaisesti toista koiraa tai ihmistä kohtaan näyttelyalueella, tulee koirasta tehdä ilmoitus 
Kennelliiton voimassa olevien näyttelysääntöjä täydentävien ohjeiden sekä näyttelyiden järjestämisohjeen 
mukaan. 
 



7 JÄRJESTÄMISLUVAN MYÖNTÄMINEN 
Junior handler -kilpailu voidaan järjestää virallisessa koiranäyttelyssä tai muussa Suomen Kennelliiton 
myöntämässä tapahtumassa. 
 
8 TIEDOTTAMINEN 
Junior handler -kilpailusta tulee tiedottaa näyttelystä annettujen järjestämisohjeiden mukaisesti. Junior handler 
-tuomaritiedot tulee julkistaa yhtä aikaa näyttelyn muiden tuomaritietojen kanssa. Järjestäjän tulee toimittaa 
ne Kennelliitolle julkaistaviksi yhtä aikaa muiden näyttelytietojen kanssa. 
 
9 JUNIOR HANDLER -KILPAILUN SIIRTO TAI PERUUTUS 
Junior handler -kilpailussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Kennelliiton sääntöä Yleisestä kokeiden ja 
kilpailuiden ajankohdan siirrosta tai peruuttamisesta. 
 
10 TUOMARI 
Tuomarin tulee tuntea junior handler -laji, koiranäyttelytoiminta sekä useiden eri rotujen esittämistavat. 
Tuomarin tulee olla 20–80-vuotias. 
 
Tuomaria koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin näyttelyn ulkomuototuomareita. 
 
11 JUNIOR HANDLER -KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN JA POISJÄÄMINEN 
Ilmoittautumisaika junior handler -kilpailuun on sama kuin ilmoittautumisaika siihen näyttelyyn tai 
tapahtumaan, jossa kilpailu järjestetään. Viralliseen kilpailuun ei voi ilmoittautua kilpailupaikalla. 
 
Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailun omalla lomakkeella. 
 
12 ILMOITTAUTUMISMAKSU 
Ilmoittautumismaksun suuruudesta päättää vuosittain Kennelliiton nuorisotoimikunta. 
 
Kilpailusta pois jäännistä on ilmoitettava kilpailun järjestäjälle ennen kilpailun alkua. Ilmoittautumismaksu 
maksetaan takaisin, jos 

kilpailija sairastuu ja tämä todistetaan lääkärintodistuksella  
- on tuomarimuutoksen vuoksi jäävi osallistumaan  
- kilpailu, johon kilpailija on ilmoittautunut, on Suomen mestaruus -osakilpailu ja kilpailija on jo voittanut 
kyseisenä vuonna Suomen mestaruus -osakilpailun 

 
13 ARVOSTELU 
Tuomari sijoittaa kummassakin ikäryhmässä viisi parasta. Kummankin ryhmän voittajat kilpailevat keskenään 
kilpailun voitosta. 
 
Kilpailijan on esitettävä samaa koiraa koko kilpailun ajan, ellei tuomari vaihdata kilpailijoiden koiria tai tuo 
kehään vaihtokoiria. 
 
14 KILPAILULUOKAT 
Kilpailijat jaetaan ikäryhmiin 10–13- ja 14–17-vuotiaat. Kilpailija siirtyy vanhempaan ikäryhmään sen vuoden 
alusta, jonka aikana hän täyttää 14 vuotta. 
 
15 SUOMEN MESTARUUS -OSAKILPAILU 
Suomen mestaruus -osakilpailuja järjestetään vuosittain yksi jokaisen kennelpiirin alueella ja lisäksi yhdessä 



Kennelliiton järjestämässä näyttelyssä. Suomen mestaruus -osakilpailu tulee järjestää kansainvälisen tai 
kaikkien rotujen näyttelyn yhteydessä. Samana päivänä ei voi järjestää kahta Suomen mestaruus -osakilpailua. 
 
Sama tuomari saa arvostella vain yhden Suomen mestaruus -osakilpailun vuodessa. Suomen mestaruus -
osakilpailun arvostellut tuomari ei saa toimia kyseisen vuoden Suomen mestaruus -finaalin tuomarina. 
 
Suomen mestaruus -osakilpailun voittajan on oltava Suomen kansalainen. Suomen mestaruus -osakilpailun 
voittaja ei saa samana vuonna enää kilpailla Suomen mestaruus -osakilpailuissa. 
 
16 PIIRINMESTARUUSKILPAILU 
Piirinmestaruudesta voivat kilpailla asianomaisen kennelpiirin alueella asuvat nuoret. 
 
Piirinmestaruuskilpailu järjestetään erillisenä kilpailuna niille kilpailijoille, jotka ovat ilmoittautuneet samana 
päivänä järjestettävään kaikille avoimeen kilpailuun. 
 
17 SUOMEN MESTARUUS -FINAALI 
Osallistumisoikeuden Suomen mestaruus -finaaliin saavat kuluvan vuoden Suomen mestaruus -
osakilpailuvoittajat. Suomen mestaruus -finaaliin osallistuvien kilpailijoiden tulee olla Suomen kansalaisia ja 
Suomen Kennelliiton jäseniä. 
 
18 KOIRAN LOUKKAANTUMINEN 
Koiran loukkaantuessa kilpailijan suoritus keskeytetään. Tuomarin luvalla kilpailija saa jatkaa kilpailua toisella 
koiralla. 
 
19 VASTUUKYSYMYKSET 
Vastuu junior handler -kilpailukoirasta on koiran omistajalla. 
 
20 KILPAILUN TULOKSET 
Kilpailun tulokset tulee julkaista näyttelyn muiden tulosten yhteydessä. 
 
Kilpailun järjestäjän tulee lähettää Suomen mestaruus -osakilpailun sekä piirinmestaruuskilpailun täydelliset 
tulokset Kennelliiton junior handler -asioista vastaavalle työntekijälle neljän viikon kuluessa junior handler  
-kilpailusta. Täydellisiin tuloksiin kuuluu sijoittuneiden nimet sekä sijoitukset. 
 
21 MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN 
Kennelliiton nuorisotoimikunta valmistelee ja hallitus esittää muutokset näihin sääntöihin. Sääntömuutokset 
hyväksyy Kennelliito valtuusto. 
 
22 VALITUKSET JA ERIMIELISYYDET 
Junior handler -kilpailun valitukset tulee tehdä Kennelliiton kulloinkin voimassaolevan yleisen 
muutoshakumenettelyn mukaan. 
 
23 Kennelliiton hallitus voi pakottavista syistä rajoittaa kilpailuihin osallistumista tai antaa muita sen 
toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä. 
 
  

 


