SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖN EDUSTUSKOIRIEN VUOSITTAINEN VALINTA MAAILMAN VOITTAJA- JA
EUROOPAN VOITTAJA-NÄYTTELYIHIN
Valintasääntö hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestön hallituksessa 28.6.2015.

1.Ohjeistus Talvipäivien SPJ:n päänäyttelyn järjestäjille
Talvipäivien koiranäyttelyn näyttelytoimikunta tiedottaa kutsukirjeessään näyttelyyn
osallistuville koirille, että jokaisen rodun (suomenpystykorva, karjalankarhukoira, pohjanpystykorva)
neljällä (4) parhaalla uroksella ja neljällä (4) parhaalla nartulla on mahdollisuus päästä edustamaan rotuaan
Maailman Voittaja- ja Euroopan Voittaja-näyttelyihin. Jokaisesta rodusta valitaan yksi koira / Voittajanäyttely alla olevan valintajärjestyksen mukaan, niistä koirista, jotka ovat ilmoittaneet halukkuudestaan
osallistua ko. näyttelyihin.
Em. koirien omistajilta kysytään koiranäyttelyn järjestäjien puolesta jo päänäyttelypaikalla halukkuus
lähteä jompaan kumpaan Voittaja-näyttelyyn. Mikäli koiranomistaja on halukas lähtemään Voittajanäyttelyyn, niin häneltä otetaan yhteystiedot ylös. Nämä tiedot välitetään kunkin rodun jaoston koe - ja
näyttelytoiminnasta vastaavalle

2. Koirien valinta
Jokaisen rodun PU1 - PU4 ja PN1 - PN4 saavat valita osallistumisensa haluamaansa Voittaja-näyttelyyn alla
olevassa järjestyksessä.
2.1 Jos uros ROP
1. PU-1
2. PN-1
3. PU-2
4. PN-2
5. PU-3
6. PN-3
7. PU-4
8. PN-4
2.2 Jos narttu ROP
1. PN-1
2. PU-1
3. PN-2
4. PU-2
5. PN-3
6. PU-3
7. PN-4
8. PU-4
Jokaisesta rodusta valitaan yksi koira / Voittajanäyttely yllä olevan valintajärjestyksen mukaan, niistä
koirista, jotka ovat ilmoittaneet halukkuudestaan osallistua ko. näyttelyihin.

Näyttelyihin valittujen koirien on vahvistettava osallistumisensa näyttelyyn kunkin rodun koe- ja
näyttelytoiminnasta vastaavalle kuluvana vuonna 15.4. mennessä, jonka jälkeen on vielä mahdollista
täydennysvalita koiria valintajärjestyksen mukaan näyttelyihin peruutusten yms. syiden takia.

3. Korvaukset
Suomen Kennelliitto tukee kotimaisten rotujen edustajien lähettämistä Suomen ulkopuolella oleviin EV- ja
MV-koiranäyttelyihin Euroopassa 1/3:lla matkan kokonaiskustannuksista; kustannuksista tukee 1/3
rotujärjestö ja 1/3 jää matkalle lähtijän maksettavaksi.
Pohjanpystykorvan edustajan lähettämistä Kennelliitto ei tue. SPJ rotujärjestönä tukee 1/3 kustannuksista
ja koiraomistajalle jää 2/3 kustannuksista.
Kuluiksi hyväksytään ilmoittautumismaksu, kohtuulliset majoitus- ja matkakulut sekä ylimääräiset madotus
- ja rokotuskulut, laskua vastaan. Tuen saaminen edellyttää etukäteen laadittua kustannusarviota ja
rotujärjestön esitystä matkasta sekä Kennelliiton hallituksen etukäteistä hyväksymistä em. seikkojen
pohjalta.

4.Matkakustannusarviot ja kululaskut
Rotujen koe - ja näyttelyvastaavat ilmoittavat osallistuvat koirat omistajineen järjestön sihteerille.
Sihteeri anoo Kennelliitolta avustukset saatuaan koiranomistajilta lähetetyt kustannusarviot, joiden
toimittamisesta ajoissa sihteerille ovat koiraomistajat itse vastuussa. Matkakorvaukset omalla autolla
maksetaan SPJ: n vuosikokouksessa hyväksytyn matkustussäännön mukaan. Näyttelyn jälkeen koiran
omistajat lähettävät kululaskun kuitteineen eriteltynä järjestön rahastonhoitajalle hyväksymistä varten.

5.Säännön voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 1.1.2016 ja kumoaa aiemmat MV/EUV- valintasäännöt.

