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Suomen Kiinanharjakoirat ry.  
Club Show Säännöt  
 
1. YLEISTÄ  
Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Kiinanharjakoirat ry:n (jäljempänä Harjakoirat 
ry:n) järjestämässä Club Show śsa. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja 
sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä suostuu siihen, että hänen  
ilmoittautumislomakkeessa antamansa henkilötiedot saa julkaista näyttelyn luettelossa 
ja ilmoittamansa koiran saaman arvostelun saa julkaista yhdistyksen lehdessä tai  
muissa julkaisuissa sekä yhdistyksen kotisivuilla. Näyttelystä on ilmoitettava vähintään 
kaksi (2) kuukautta ennen sen toimeenpanemista yhdistyksen Harjakoira – lehdessä 
ja/tai yhdistyksen kotisivuilla. Harjakoirat ry:n Club Show on mukana  
Vuoden Harjakoira- ja Vuoden Harjakoirapentu – kilpailujen pistelaskussa. Pisteiden 
laskemisperusteet löytyvät vuosikirjoista ja ovat saatavilla myös yhdistyksen sihteeriltä.  
 
2. OSALLISTUMISOIKEUS  
Näyttelyyn saavat osallistua kiinanharjakoirat jotka täyttävät voimassa olevat 
kennelliiton hyväksymät terveys- ja rokotusmääräykset.  
Arvostelun aikana koiralla ei saa olla kuonokoppaa tai muuta vastaavaa 
hallintavälinettä.  
 
Näyttelyyn osallistumisoikeutta ei ole tuomarin kasvattamalla tai omistamalla koiralla 
kyseisen tuomarin kehässä.  
 
3. ILMOITTAUTUMINEN  
Ilmoittautuminen on tehtävä Harjakoirat ry:n Cl ub Show ń ilmoittautumislomakkeella, 
joka on maksuineen toimitettava näyttelytoimikunnalle ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Sekä maksupäivän että kirjeen postileiman päiväyksen on oltava  
viimeistään ilmoittautumisajan päättymispäivä. Koira on ilmoitettava näyttelyyn sillä 
nimellä, jolla se on rekisteröity. Se on ilmoitettava arvosteluluokkaan, johon se on 
oikeutettu osallistumaan. Jos koirasta on ilmoitettaessa annettu vääriä tietoja, koira 
voidaan sulkea näyttelystä tai mitätöidä sille jo mahdollisesti annetut tulokset.  
 
4. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN  
Ilmoittautumismaksu palautetaan näytteilleasettajan niin halutessa, jos:  
- näyttely peruutetaan  
- koira on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut tai k 
uollut. Sairaudesta/kuolemasta on esitettävä kahden  
(2) viikon sisällä näyttelypäivästä eläinlääkärin t 
odistus, joka saa olla päivätty enintään kaksi (2)  
päivää näyttelyn jälkeen.  
- ilmoittautuminen peruutetaan tuomarimuutoksen vuoksi  
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5. KOIRIEN ARVOSTELU  
Tuomari antaa jokaisesta arvostelemastaan koirasta kirjallisen lausunnon Suomen 
kiinanharjakoirat ry:n arvostelulomakkeella. Lomakkeen jäljennös annetaan 
näytteilleasettajalle ja arvostelut julkaistaan jäsenistön luettavaksi.  
Koiraa ei saa häiritä sitä arvosteltaessa eikä pyrkiä huonontamaan sen 
kilpailumahdollisuuksia.  
 
Kehätoimitsijalla ja tuomarilla on oikeus puuttua asiaan, mikäli he katsovat sen 
tarpeelliseksi. Arvostelusta myöhästynyt koira ei voi osallistua näyttelyyn jos luokka 
jossa sen olisi kuulunut kilpailla on ehditty arvostella myös kilpailuluokaltaan.  
 
6. ARVOSTELUPERUSTEET  
Koirat arvostellaan luokittain näyttelysäännön mukaisessa järjestyksessä. Koirista 
annetaan kirjallinen arvostelu.  
 
6.1 KILPAILUARVOSTELU  
Koirat yksilö arvostellaan luokittain jonka jälkeen kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa 
luokittain viisi (5) parasta koiraa järjestykseen. Tuomari voi antaa KP:n koirille jotka 
katsoo sen arvoisiksi KP voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotu 
määritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, 
tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan 
erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee  
omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.  
 
7. ARVOSTELULUOKAT  
Koira voi kasvattaja- ja jälkeläisluokkia lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä 
arvosteluokassa, joka ilmoittautujilla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan.  
Urokset ja nartut arvostellaan erikseen lukuun ottamatta rotunsa paras-, ja kasvattaja-, 
ja jälkeläisluokkia ja Best In Show-kilpailuja. Urokset arvostellaan ennen narttuja ja 
pentuluokat arvostellaan ennen muita luokkia. Koira voidaan ilmoittaa vain yhteen 
seuraavista luokista:  
a) Pentuluokka 5-7 kk  
Kilpailuluokka koirille, jotka viimeistään näyttely päivänä täyttävät viisi kuukautta, mutta 
eivät ole täyttäneet seitsemää kuukautta. Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, 
jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu 
osallistuu rotunsa paras uros- ja narttupentu- 
kilpailuun.  
b) Pentuluokka 7-9 kk  
Kilpailuluokka koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä ovat täyttäneet seitsemän 
kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää kuukautta. Tuomari voi antaa 
kunniapalkinnon niille pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras 
kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuu rotunsa paras uros- ja 
narttupentu-kilpailuun. Toiseksi tulleet pennut saavat arvosteluunsa maininnat PU2 ja 
PN2. Parhaat uros- ja narttupennut kilpailevat Best In Show – pentukilpailussa. Best  
In Show – pentu ja vastakkaisen sukupuolen paras pentu (VSP-pentu) saavat Club 
Promise – tittelit, johon liitetään vuosiluku, jolloin titteli on saavutettu.  
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c) Junioriluokka (JUN)  
Luokka koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät yhdeksän kuukautta, mutta 
eivät ole täyttäneet viittätoista kuukautta.  
d) Nuorten luokka (NUO) 
Luokka koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisitoista kuukautta, mutta 
eivät ole täyttäneet kahtakymmentäneljää kuukautta.  
e) Avoin luokka (AVO)  
Luokka koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä ovat täyttäneet kaksikymmentäneljä 
kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa.  
f) Valioluokka (VAL)  
Luokka koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisitoista kuukautta ja ovat 
jonkin FCI:n tunnustaman kennelmaan muotovalioita. Luokassa ei ole yläikärajaa.  
g) Veteraaniluokka (VET)  
Luokka koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät seitsemän vuotta.  
Paras uros- ja narttuveteraani, joka on voittanut luokka 
nsa ja palkittu KPllä kilpailee Best In Show – veteraanin arvosta.  
h) Pet-luokka (PET)  
Luokka koirille, jotka ovat täyttäneet viimeistään näyttelypäivänä yhdeksän kuukautta. 
Pet-luokkaan voidaan ilmoittaa koirat, joilla on jokin sellainen ominaisuus – väliaikainen 
tai pysyvä – joka estää sen osallistumisen muihin edellä mainittuihin luokkiin. Tällaisia 
ominaisuuksia voivat olla esim. kivesvikaisuus uroksilla, sinisilmäisyys, luppakorvai 
suus, leikattu turkki puuterihuiskuilla, purentavirhe ym. Koirien tulee olla 
ensiluokkaisessa yleiskunnossa ja ne arvostellaan muilta osin kuin edellisissä luokissa.  
Paras uros- ja narttu kilpailevat BIS- ja VSP-PET – arvosta. Pet-luokan koirat eivät voi 
osallistua muihin luokkiin, lukuun ottamatta kasvattaja- ja jälkeläisluokkia.  
Muut luokat:  
i) Paras uros- ja narttuluokka  
Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jo tka ovat sijoittuneet juniori-, 
nuorten-, avoin-, tai valioluokassa viiden parhaan joukkoon ja jotka on palkittu KPllä  
j) Kasvattajaluokka (KAS)  
Luokka, jossa kasvattaja kilpailee neljän kasvattamansa koiran muodostamalla 
ryhmällä. Koirien on oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä. Kasvattaja voi 
kilpailla yhdellä sekaryhmällä, joka sisältää sekä karvattomia että puuterihuiskuja tai  
vaihtoehtoisesti yhdellä nakuryhmällä ja yhdellä puuteriryhmällä. Ryhmä saa sisältää 
koiria kaikista näyttelyn arvosteluluokista (myös pentu, pet, veteraani) 
Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK) Tuomari sijoittaa viisi parasta 
kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli paras ryhmä saa  
kunniapalkinnon, se saa BIS-kasva ttaja maininnan arvosteluunsa.  
k) Jälkeläisluokka (JÄL)  
Luokka, jossa koira kilpailee neljän jälkeläisensä muodostamalla ryhmällä, jotka on 
oltava vähintään kahdesta eri yhdistelmästä  
.  
Jälkeläisluokan kilpailuarvostelu (JÄK)  
Tuomari sijoittaa viisi parasta jälkeläisluokkaa paremmuusjärjestykseen. Mikäli ryhmä 
saa kunniapalkinnon se saa arvosteluunsa maininnan BIS – jälkeläisluokka.  
Koira voi kilpailla vain yhdellä ryhmällä. Ryhmä saa sisältää koiria kaikista näyttelyn  
arvosteluluokista (myös pentu, pet, veteraani)  
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l) Best In Show  
Rodun parhaan valintaan ja Best In Show- kilpailuun osallistuvat paras uros ja paras 
narttu. Best In Show – koira ja vastakkaisen sukupuolen paras (VSP) saavat tittelit 
Club Winner, jonka perään liitetään vuosiluku, jolloin titteli on saavutettu.  
 
8. NÄYTTELYSSÄ JAETTAVAT PALKINTORUUSUKKEET  
 
PU/PN 1-5  
BIS  
VSP  
BIS-pentu  
VSP-pentu  
BIS-veteraani  
VSP-veteraani  
BIS-pet  
VSP-pet  
BIS-kasvattajaluokka  
BIS-jälkeläisluokka  
 
9. NÄYTTELYSSÄ JAETTAVAT POKAALIT  
ROP  
VSP  
BIS-pentu  
VSP-pentu 
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