ULKOMAISTEN KOIRIEN OSALLISTUMISOIKEUS JA
NÄYTTELYSÄÄNNÖT
Perusteelliset koirien osallistumisoikeutta koirien tiedot sekä näyttelysäännöt löytyvät
Cruftsin verkkosivulta osoitteesta www.crufts.org.uk/dogexhibitors. Jäljempänä on
ulkomaisten koirien osallistumisoikeutta koskevaa tietoa.
Seuraavat osallistumisoikeustiedot koskevat ainoastaan Kennel Clubin hyväksymiä rotuja (katso täydellinen
rotujen luettelo käsikirjan lopusta).
1)

Mikä tahansa valio maasta, jonka kanssa Kennel Club on solminut molemminpuolisen sopimuksen, voi
automaattisesti osallistua, mikäli koiran kotipaikka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja koira on
rekisteröity Kennel Clubin roturekisteriin.

(2) Mikä tahansa FCI:n kansainvälinen muotovalio, rotua, jolta ei edellytetä käyttökoetta, edustava CIBmuotovalio ja rotua, jolta edellytetään käyttökoetta, edustava CIE-näyttelyvalio.
(3) Molempien sukupuolten junioriluokkien voittajat sekä tiettyjen eurooppalaisten, Yhdistyneen kuningaskunnan
lemmikkieläinten matkustusjärjestelmän piiriin kuuluvien koiranäyttelyjen paras uros ja paras narttu.
(4) Molempien sukupuolten juonioriluokkien voittajat sekä kansainvälisen CACIB-sertin FCI:n Maailman voittajanäyttelyssä 2015 saaneet urokset ja nartut. Molempien sukupuolten junioriluokan voittajat, molempien
sukupuolten veteraaniluokkien voittajat sekä kansainvälisen CACIB-sertin saaneet urokset ja nartut Euroopan
Voittaja -näyttelyssä 2015. Tämä koskee Yhdistyneen kuningaskunnan lemmikkieläinten matkustusjärjestelmän
piiriin kuuluvissa maissa asuvia koria.
(5) YHDYSVALLAT – Joulukuussa 2015 järjestettävän AKC Invitational -näyttelyn rotunsa parhaat, vastakkaisen
sukupuolen parhaat ja Awards of Excellence -palkitut. Lisäksi kunkin rotujärjestön valitseman ja AKC:n
hyväksymän rodun paras ja vastakkaisen sukupuolen paras, molempien sukupuolten Grand Champion Select
Dog -voittajat, Awards of Merit -voittajat (jos on) ja Best Bred by Exhibitor -voittajat (jos on) yhdessä National
Breed Speciality -näyttelyssä.
(6) KANADA – Viisi jokaisen ryhmän parasta koiraa Dogs in Canada Top Show Dog -pistejärjestelmän
mukaisesti, joka julkaistaan Dogs in Canada -blogissa. Lisäksi rotunsa paras ja vastakkaisen sukupuolen paras
ja Award of Merit -voittajat niissä National Specialities -näyttelyissä, jotka Kanadan kennelliitto on hyväksynyt.
Lisäksi kaikki elokuussa 2015 pidettävän Purina National Dog Show -näyttelyn ryhmissä hyvin sijoittuneet
(jokaisen ryhmän ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs).
(7) AUSTRALIA – Yksi koiranäyttely on valittu jokaisesta kahdeksasta osavaltiosta vuonna 2015. Jokaisen
näyttelyn molempien sukupuolten junioriluokkien voittajat sekä näyttelyn paras uros ja narttu voivat osallistua.
(8) JAPANI – Best King ja Best Queen -voittajat sekä Best Junior King ja Best Junior Queen voittajat FCI:n
Tokiossa pidettävässä Asian International Championship Show 2015 -koiranäyttelyssä.
(9) UUSI-SEELANTI – NZKC National Show -koiranäyttelyn molempien sukupuolten junioriluokkien voittajat sekä
näyttelyn paras uros ja narttu voivat osallistua.
(10) GUERNSEY – Keväällä, syksyllä ja talvella 2015 järjestettävien Open Show -koiranäyttelyjen kaikkien
ryhmien voittajat, näyttelyn paras pentu ja toiseksi tullut pentu, näyttelyn paras veteraani sekä näyttelyn paras
juniori.
(11) JERSEY – Kolmen valitun 2015 Champioship Show -näyttelyn jokaisen ryhmän voittajat, jokaisen
penturyhmän voittajat, jokaisen junioriryhmän voittajat sekä näyttelyn paras veteraani.
(12) BERMUDA – Kerran vuodessa Devonshiressa järjestettävän All Breed International Championship näyttelyn jokaisen ryhmän voittajat, näyttelyn paras pentu sekä näyttelyn paras veteraani.
(13) HONGKONG – Sertin (CAC) saaneet molempien sukupuolten koirat kaikista Kennel Clubin hyväkymistä
roduista Hongkongissa 2015 pidettävässä International Championship Show -näyttelyssä.
Muut osallistumisoikeutta koskevat ohjeet
a.

OSALLISTUMINEN MIHIN TAHANSA TUONTIROTUREKISTERIN LUOKKIIN (IMPORTED REGISTER CLASS)
CRUFTSISSA 2016

Koira voi osallistua näyttelyyn, jos se on sukupuolensa paras tai toiseksi paras tai on saanut jonkin seuraavan
palkinnon tuontiroturekisterin luokissa 19:nnen tammikuuta 2015 ja 18:nnen tammikuuta 2016 välillä
järjestettävässä kaikkien rotujen näyttelyssä tai ryhmänäyttelyssä (General and Group Championship Show).

i. Pentuluokan ensimmäinen, toinen tai kolmas
ii. Junioriluokan ensimmäinen, toinen tai kolmas
iii. Nuorten luokan ensimmäinen, toinen tai kolmas
iv. Avoimen luokan ensimmäinen, toinen tai kolmas
Jäljempänä luetellaan rodut, joita edellä mainittu koskee (Kennel Club on antanut näille roduille väliaikaisen
hyväksytyn rotumääritelmän):
RYHMÄ ”HOUND” (ajokoirat ja vinttikoirat)

azawakh, gascognenbassetti
baijerinvuoristovihikoira, isogascognenajokoira
bretagnenajokoira, italianajokoira
RYHMÄ ”GUNDOG” (saaliin ilmaisevat, esiin ajavat ja/tai noutavat metsästyskoirarodut)

korthalsingriffoni, portugalinseisoja
karkeakarvainen slovakianseisoja
RYHMÄ ”UTILITY” (käyttökoirarodut)

koreanjindonkoira, meksikonkarvatonkoira
RYHMÄ ”WORKING” (vartio- ja palveluskoirat)

entlebuchinpaimenkoira, isosveitsinpaimenkoira
RYHMÄ ”PASTORAL” (paimenkoirat)

bergamasco, pumi
ruotsinlapinkoira
b. OSALLISTUMINEN CRUFTSIN ERITYISIIN METSÄSTYSKOIRAROTUJEN KÄYTTÖLUOKKIIN 2016 (SPECIAL WORKING
GUNDOG CLASS)

Koira voi osallistua oman rotunsa erityisiin metsästyskoirarotujen käyttöluokkiin silloin, kun se on saanut Working
Gundog -sertin, Kennel Clubin Show Gundog Working -sertin tai voittanut Diploma of Merit -palkinnon tai
Certificate of Merit -palkinnon käyttökokeessa, joka on järjestetty Kennel Clubin hyväksymän järjestön sääntöjen
mukaisesti.
c. CRUFTSIN KOIRAKOULULUOKAT (GOOD CITIZEN DOG SCHEME CLASS) 2016

Vähintään Yhdistyneessä kuningaskunnassa noudatettavan Good Citizen Dog Scheme -koirakoululuokituksen
Bronze Award -todistusta vastaava taso. Todistukset on esitettävä pyydettäessä näyttelyssä. Huomaa, että
TÄHÄN LUOKKAAN OSALLISTUVIEN KORIEN ON MYÖS TÄYTETTÄVÄ KAIKKI NÄYTTELYYN
OSALLISTUVIA KOIRIA KOSKEVAT MUUT VAATIMUKSET. (Katso täydelliset osallistumisoikeutta koskevat
osoitteesta www.crufts.org.uk/dogexhibitors).
Tärkeää tietoa osallistumisoikeudesta
1. Koirarotuluokka tarkoittaa yhtä rotua.
2. Kaikissa niissä 2016 Cruftsin luokissa, joissa noudatetaan ikärajaoja, ikä lasketaan 10. maaliskuuta 2016
mukaisesti.
3. Koiraa ei voi ilmoittaa näyttelyyn ns. kilpailun ulkopuolisena (”not for competition”).
4. Koirat, jotka täyttävät osallistumisvaatimukset 4. tammikuuta 2016 jälkeen, voi ilmoittaa mukaan vain
internetissä.
5. Täydellinen luettelo ulkomaisista Cruftsiin osallistumiseen oikeuttavista koiranäyttelyistä löytyy osoitteesta
www.crufts.org.uk/dogexhibitors.
6. Viimeiset ilmoittautumispäivät
• maanantai 4. tammikuuta 2016 (postileima)
• maanantai 18. tammikuuta 2016 (intenetissä)

