KOIRIEN NÄYTTELY JA KÄSITTELY YHDISTYNEESSÄ
KUNINGASKUNNASSA
Yhdistyneessä kuningaskunnassa koiranäyttelyyn osallistuvien odotetaan noudattavan ja
toimivan kaikissa tilanteissa Kennel Clubin sääntöjen ja määräyksien (KC:n
näyttelysääntöjen kohta F3) mukaisesti.
KOIRIEN KÄSITTELY

Näytteilleasettajat eivät saa nostaa koiria tarttumalla häntään ja talutushihnaan. Tällaista toimintaa ei hyväksytä.
Näytteilleasettajien tulisi muistaa, että tällainen käsittely on koiran kovakouraista kohtelua ja sellaisesta voidaan
ilmoittaa Kennel Clubin näyttelysääntöjen kohdan F11 mukaiselle valiokunnalle.
HÄKIT/KULJETUSLAATIKOT

Sellaisia häkkejä/kuljetuslaatikoita, joissa on verkkopohjat ja joissa koira ei istu häkin pohjalla, ei saa käyttää
Cruftsissa. Kaikkien näytteilleasettajien on lisäksi merkittävä oma häkkinsä/kuljetuslaatikkonsa.
KOIRIEN JÄTTÄMINEN ILMAN VALVONTAA

Crufts on yleisölle avoin koiranäyttely ja kaikkien osallistuvien koirien turvallisuuden varmistamiseksi koiria ei saa
missään vaiheessa jättää ilman valvontaa penkeille tai muualle.
RYHMÄN 3 RODUT CRUFTSISSA

Kennel Club on sitoutunut edistämään koirien terveyttä ja hyvinvointia sekä varmistamaan, että näyttelyssä
esitetään ja siten myös palkitaan terveitä koiria.
Ryhmän 3 rotunsa parhaan koiran valintaa ei vahvisteta, ennen kuin koira on läpäissyt näyttelyn virallisen
eläinlääkärin suorittaman tarkastuksen.
Mikäli koira ei läpäise tarkastusta, se ei saa kilpailla omassa ryhmässään. (Kennel Clubin näyttelysääntöjen
kohta F(1)27 a.). Ryhmän 3 rodut ovat (sääntöjen kohta F(1)27.a.):
Basset hound, vihikoira
bulldoggi, chow chow
bordeauxindoggi, saksanpaimenkoira
mastiffi, napolinmastiffi
kiinanpalatsikoira, mopsi
shar pei, bernhardinkoira
KOIRIEN VALMISTELU NÄYTTELYÄ VARTEN

Mitään sellaista ainetta, joka muuttaa turkin luonnollista väriä, koostumusta tai tuuheutta ei saa olla
koiran turkissa missään tarkoituksessa näyttelyn missään vaiheessa. Mitään sellaista ainetta, joka muuttaa
koiran jonkin ulkoisen osan luonnollista värisävyä, ei saa olla koirassa missään tarkoituksessa näyttelyn missään
vaiheessa.
Mitään muita aineita (vettä lukuun ottamatta), joita voidaan käyttää koiran näyttelyyn valmisteluun, ei saa olla
turkissa tai missään muualla koirassa näyttelyn aikana. (Kennel Clubin näyttelysääntöjen kohta F(B)).
KOIRAN KANSSA MATKUSTAMINEN

Cruftsin näytteilleasettajien on varmistettava, että heidän koiransa vastaavat sääntöjä, jotka koskevat koirien
tuomista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Silloin kun koiria tuodaan tietyistä maista, koirien maahan tuominen
voi edellyttää toimenpiteitä, jotka on suoritettava useita kuukausia ennen matkustamista Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan ja saapumista Cruftsiin. Lisää tietoa löytyy sivustolta www.defra.gov.uk/take-pet-abroad.
Jos koirasi tarvitsee terveystodistuksen palatakseen kotiin Cruftsista, Cruftsin eläinlääkärikeskuksessa
vapaaehtoisena työskentelevät eläinlääkärimme eivät voi laatia tällaista todistusta. Crufts on kuitenkin järjestänyt
tällaisia näytteilleasettajia varten paikalle joka päivä eläinlääkäriryhmä 608:aan kuuluvan eläinlääkärin, joka voi
laatia tällaiset todistukset. Palvelu on käytettävissä päivittäin kello 16:n ja 17.30:n välillä näyttelyn
eläinlääkärikeskuksessa ja on näytteilleasettajille maksullinen – yksi todistus maksaa noin 63 euroa. Maksu on
suoritettava käteisenä, sillä shekkejä ja korttimaksuja/luottokorttimaksuja ei oteta vastaan. Ajan voi varata
eläinlääkärikeskuksesta päivän aikana.
TYPISTETYT HÄNNÄT

Ennen 6. huhtikuuta 2007 typistetyt koirat. Jos koirasi häntä on typistetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai
ulkomailla ennen 6. huhtikuuta 2007, se voi osallistua Cruftsiin.
Koirat, joiden häntä on typistetty 6. huhtikuuta 2007 tai sen jälkeen. Jos koiran häntä on typistetty 6. huhtikuuta
2007 tai sen jälkeen, sen osallistuminen Cruftsiin on kielletty lailla.
TYPISTETYT KORVAT

Koirat, joiden korvat on typistetty, eivät voi osallistua mihinkään Kennel Clubin hyväksymään näyttelyyn (Kennel
Clubin näyttelysääntöjen kohta B19).
NÄYTTELYTELINEET (SHOW STACKERS)

Näyttelytelineitä ei saa käyttää Cruftsissa.
AUTOON JÄTETYT KOIRAT

Asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi, jos autoon jätettyjen koirien turvallisuus on vaarassa.
KENNEL CLUBIN REKISTERÖINTI – KILPAILUNUMERO

Jotta koira voi kilpailla Cruftsissa, sen on oltava Kennel Clubin rekisteröimä tai sillä on oltava kilpailunumero
(authority to complete, ATC).
Koira ei voi osallistua Cruftsiin, jos sillä ei ole ATC-numeroa.
Cruftsia koskevien ATC-numerohakemuksien on oltava perillä Kennel Clubissa 23. joulukuuta 2015 mennessä.
Emme voi taata ATC-numeron myöntämistä tämän ajankohdan jälkeen.
Hae numeroa lomakkeella 14 – Kilpailunumerohakemus (ATC) .
www.thekennelclub.org.uk/media/8906/form14.pdf
KENNEL CLUBIN TOIMINTAOHJE

Kennel Club on laatinut toimintaohjeen auttaakseen näytteilleasettajia ymmärtämään, mitä Kennel Club ja muut
näytteilleasettajat häneltä odottavat (Kennel Clubin näyttelysääntöjen kohta F3 ratkaisee).
Kennel Clubin toimintaohje määrittelee Kennel Clubin odotukset kaikille Kennel Clubin toimialueella järjestettäviin
tapahtumiin osallistuville tai niissä vieraileville.
Ohje ei ole tyhjentävä ja sen lisäksi on luettava Kennel Clubin vuosikirjassa luetellut tärkeät määräykset. Näiden
ohjeiden rikkomukset voidaan esittää Kennel Clubin valtuuston käsiteltäviksi kurinpidollisia toimenpiteitä varten
Kennel Clubin säätöjä ja määräyksiä noudattaen.
• Kaikkien koirien on sallittava tuomarien suorittamat tarkastukset ilman näytteilleasettajan apua.
• Aggressiivisia koiria ei saa ilmoittaa näyttelyyn.
• Koirien harjoituttaminen keskenään ei ole sallittua kehässä.
• Toiminta - osallistujien velvollisuutena on tehdä tilaisuuksista ystävällishenkisiä ja miellyttäviä sekä koirille että
muille osallistujille. Osallistujien odotetaan toimivan yhteistyöhaluisesti ja ennen kaikkea tekevän tapahtumista
turvallisia tilaisuuksia, joissa kaikki viihtyvät.
• Urheiluhenki – osallistujien on aina toimittava asiallisesti ja käyttäydyttävä hyvin sekä kunnioitettava muita
osallistujia, näyttelyn toimitsijoita sekä tuomareita.
• Tuomarin kanssa voi keskustella vasta arvostelun jälkeen ja keskustelun on aina oltava kohteliasta ja
ammattimaista.
• Herjaavaa tai aggressiivista käytöstä muita kohtaan – mukaan lukien tuomarin, muut osallistujat, näyttelyn
järjestäjät ja muut toimitsijat – ei hyväksytä näyttelyssä missään olosuhteissa (lisää tietoa häirinnästä löytyy
jäljempää).
• Koiraa ei saa häiritä tuomarin arvostellessa sitä.
• Tupakointi sisätiloissa on lainvastaista ja siten myös kiellettyä.
• Matkapuhelimet on sammutettava koiran esittelyn tai kokeen ajaksi.
• Lasten ei saa antaa koskea koiriin ilman koiran omistajan lupaa. Lapsia ja heidän touhujaan on valvottava
jatkuvasti. Erityistä varovaisuutta on noudatettava penkkien luona, sillä koirat voivat reagoida yllättäen
lähestyvään ihmiseen.
• Kaikenlainen häirintä on ehdottomasti kielletty eikä kenenkään pidä tuntea oloaan uhatuksi tai ahdistavaksi tai
pelätä kostoa. Häirintä on rikos. Kennel Club noudattaa nollatoleranssia kaikenlaisen häirinnän suhteen.
• Häirintä voidaan määritellä toiminnaksi, joka on uhkaavaa, aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta tai fyysisen väkivallan
pelkoa tai sisältää muun uhkan, loukkauksia, sanallista väkivaltaa tai uhkauksia.

Toiminta voi tarkoittaa puhetta, fyysistä estämistä ynnä muuta sellaista. Sellainen toiminta voi käsittää myös
rikoksen ja poliisi voi puuttua asiaan. Kennel Club voi lykätä mitä tahansa tehtäviään tällaisen tutkinnan ja/tai
syytteen loppuun käsittelemiseen saakka.
• Sanomattakin on selvää, että Kennel Club odottaa, että kaikkiin toimitsijoihin ja järjestäjiin suhtaudutaan
kohteliaasti ja yhteistyöhaluisesti kaikissa Kennel Clubin hyväksymissä tilaisuuksissa.
• On ymmärrettävää, että kilpailemiseen liittyy paineita ja jännitystä, mutta minkäänlaista aggressiivista tai
herjaavaa käytöstä näytteilleasettajan/kilpailijan, yleisön ja koiran itsensä hyväksi työskenteleviä henkilöjä ei
hyväksytä.
• Kennel Clubin lehdistöpalvelu palvelee näytteilleasettajia ja varmistaa, että Crufts sekä koiranäyttelyharrastus
esitetään positiivisessa valossa. Suosittelemme, että esittelet lajia ja kanssakilpailijoita positiivisesti lehdistölle
sekä yleisölle ja myös sosiaalisessa mediassa auttaaksesi tämän tavoitteen toteutumisessa. Mahdollisiin
lehdistön yhteydenottoihin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen
press.office@thekennelclub.org.uk.
On tärkeätä muistaa, että mikä tahansa Kennel Clubin määräysten rikkominen voi johtaa asian siirtämiseen
Kennel Clubin valiokunnan käsittelyyn kurinpidollisia toimenpiteitä varten.
Muista, että seuraavat säännöt koskevat näyttelyihin osallistumista Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
• Koirien hyvinvointi on kaikkein tärkeintä. Koiria ei saa jättää ilman valvontaa penkeille eikä myöskään häkkeihin
tai kuljetuslaatikoihin pitkäsi aikaa ilman huolenpitoa ja liikuntaa.
• Koiria ei saa jättää autoihin lämpiminä tai kuumina päivinä.
• Koirilla ei saa olla minkäänlaista kuonokoppaa silloin, kun niitä arvostellaan.
• Koiran houkuttelu kehän ulkopuolelta on kiellettyä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. (Kennel Clubin
näyttelysääntöjen kohta F(1)17.h).
• Näytteilleasettajien on varmistettava koriensa jätösten siivoaminen yleisiltä paikoilta. (Kennel Clubin
näyttelysääntöjen kohta F.13.).
• Narttujen astutus näyttelyalueella on kiellettyä (Kennel Clubin näyttelysääntöjen kohta F(1)14).
• Tuomarin kanssa voi keskustella vasta arvostelun jälkeen ja keskustelun on aina oltava kohteliasta ja
ammattimaista.
• Herjaavaa tai aggressiivista käytöstä tuomaria tai muita näytteilleasettajia kohtaan ei hyväksytä missään
olosuhteissa
• Näytteilleasettajilla tai koirilla ei saa olla mitään henkilöllisyyden tunnistamisen mahdollistavia tietoja koiraa
esitettäessä. (Sääntöjen kohta F(1)17.g).

