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Kehän kulku
Junior handler -kilpailu etenee hyvin samansuuntaisesti kuin normaali rotukehä. Kaikki ikäryhmän kilpailijat
kokoontuvat kilpailun aluksi yhdessä kehään, jossa kehäsihteeri voi tarkastaa paikalla olevat kilpailijat ja
esimerkiksi merkitä muistiin kunkin kilpailijan kilpailurodun. Tuomari usein liikuttaa kilpailijoita ensin
yhdessä (mahdollisesti jakaa heitä pienempiin ryhmiin tai juoksujärjestykseen) ja tämän jälkeen aloittaa
yksilöarvostelun. Yksilöarvostelun jälkeen tuomari joko poimii kilpailijoista jatkoon vain viisi sijoitettavaa tai
mahdollisesti enemmän, osallistujamäärästä riippuen. Molempien ikäsarjojen voittajat kilpailevat lopuksi
toisiaan vastaan.

Yksilöarvostelu
Yksilöarvostelun aikana muita kilpailijoita voi ohjeistaa odottamaan vuoroaan esimerkiksi kehän
ulkopuolella mutta olemaan valmiina omaa vuoroa varten. Koirien ei ole tarpeen seisoa näyttelyasennossa
koko kilpailun ajan ja etenkin kuumana kesäpäivänä, muuten haastavissa sääoloissa tai suuren
kilpailijamäärän kanssa tulee huomioida, että kaikkia kilpailijoita neuvotaan antamaan koirille lepoa.
Kehäsihteerin on myös hyvä kiinnittää huomiota, etteivät kehän laidalla olevien kilpailijoiden tai katsojien
koirat siirry penkkirivien tai kehänauhojen ali kehän puolelle kesken kilpailun tai muutoin häiritse kehässä
olevien kilpailijoiden suorituksia.
Tuomari voi esittää kilpailijoille kysymyksiä esimerkiksi heidän esittämästään rodusta tai sen esittämisestä.
Myös yleisesti koiriin liittyvää perustietoa (esimerkiksi varpaiden määrä) mittaavia kysymyksiä voidaan
esittää. Osa tuomareista haluaa nähdä, kuinka pienet koirat nostetaan pöydälle, jolloin tuomari itse
ohjeistaa handleria odottamaan. Muussa tapauksessa seuraava kilpailija useimmiten on valmiina (isot
maassa ja pienet pöydällä) kun edellinen lopettaa suoritustaan. Tuomari voi teetättää useampia liikkeitä,
Suomessa on yleisesti käytössä rotukehästä tutut edestakaisin, kolmio ja ympäri mutta kolmiota voi pyytää
esimerkiksi tekemään väärinpäin. Erikoiset kuviot, kuten 8 sen sijaan eivät ole enää juurikaan käytössä.
Yksilöarvostelussa on käytössä arvostelulomake, jossa handlerin taitoja arvioidaan rasti ruutuun -tyylillä
arvoasteikolla erinomainen-tyydyttävä, myös sanalliselle arvostelulle on käytössä muutama rivi.
Arvosteluun tulee kirjoittaa vain kilpailijan numero muttei nimeä (numero tulee tarkistaa, kun
yksilöarvostelu on käynnissä), jotta ne voidaan jakaa kilpailun jälkeen oikeille henkilöille. Tarvittaessa
kehäsihteeri toimii tulkkina handlerin ja tuomarin välillä, mikäli kilpailija ei esimerkiksi osaa tuomarin
puhumaa kieltä tai mikäli kilpailija on ulkomainen.
”Tuomarin tulee ohjeistaa kilpailijat selkeästi siten, että kilpailijat ymmärtävät tuomarin toivomukset.
Tarvittaessa apuna tulee käyttää kehäavustajaa”
(Junior handler -kilpailuiden sääntöjä täydentävät ohjeet)

Jatkoon pääsy ja sijoittaminen
Jos kilpailijoita on useampia, tuomari voi poimia heistä jatkoon enemmän kuin viisi sijoitettavaa ja karsia
jatkoon pääsijöitä ”kierros kerrallaan”. Ne, keiden kilpailu on päättynyt, voivat saada arvostelunsa
kehäsihteeriltä. Tässäkin on hyvä huomioida, etteivät jo kilpailunsa päättäneet tai heidän koiransa häiritse
kilpailuaan jatkavien suoritusta (esimerkiksi hae arvosteluaan koiransa kanssa kehän poikki, kun muilla
teetetään jo uusia liikkeitä).
Tuomari voi halutessaan vaihdattaa koiria kilpailijoiden kesken tai tuoda ulkopuoliset vaihtokoirat.
Kehäsihteerin on hyvä olla ylimääräisenä käsiparina vaihtotilanteessa, jolloin vältetään sekä
nenäkosketusten kautta tapahtuva tartuntatautien leviäminen, että liian haastavat tilanteet esimerkiksi
nuorten, arempien, hyvin suurten koirien tai hyvin nuorten/pienikokoisten handlereiden kanssa.
Kilpailussa sijoittujana ja voittajana tulee aina esitellä handler, ei pelkkää koiraa tai koirarotua (esimerkiksi
nuoremipien ikäryhmän voittaja on Maija Meikäläinen Joensuusta kultaisennoutajan kanssa). Useimmiten
sijoittaminen aloitetaan viidennestä ja voittaja esitellään viimeisenä kuten ryhmäkilpailuissakin. Molempien
ikäryhmien voittajat kilpailevat BIS-JH –kilpailussa, jossa voittaja on päivän paras eli BIS-junior handler ja
toiseksi tullut BIS2-junior handler. Ikäryhmien voittajia on hyvä ohjeistaa siitä, milloin BIS-jh valitaan jo heti
heidän voitettuaan oman ryhmänsä. Pääsääntöisesti päivän voittaja valitaan ryhmäkilpailukehässä, se
voidaan valita kuitenkin heti vanhemman ikäryhmän päätyttyä, mikäli toinen kilpailijoista on riippuvainen
esimerkiksi yhteiskuljetuksesta (erityisesti ulkomaiset kilpailijat), bussi- tai juna-aikatauluista tms.

Muuta
Monissa Euroopan maissa on käytössä erityyppisiä sääntöjä, joita handlerin tulee noudattaa, esimerkiksi
vain yksi polvi saa osua maahan handlerin esittäessä koiraa polvillaan tai ettei handler missään vaiheessa
saa jäädä tuomarin ja koiran väliin (”golden rule”). Suomessa näitä ei ole säännöissä mainittu ja
pääsääntöisesti käytetään vain normaaleja rotukehässä nähtäviä liikkeitä erikoisten S, W, Z, 8 ym. sijaan,
joita useissa maissa hyvin yleisesti nähdään. Handler voi myös olla polvillaan kuten parhaaksi näkee.
Erityisesti ulkomaisille tuomareille on hyvä kertoa, ettei täällä ole juuri käytössä erikoisia liikkeitä tai
mainittua kultaista sääntöä, joihin he ovat kenties kotimaassaan tottuneet. Tuomari on toki valta valita,
mitä kuvioita kilpailijoilta pyytää mutta osa tuomareista on myös ottanut ilahtuneena vastaan uutisen, että
he voivat keskittyä etsimään hyvää koiran esittämistä sirkustemppujen tai maahan osuvien polvien
laskemisen sijaan.
”Kilpailussa suositellaan käytettäväksi rotukehissä yleisesti käytettäviä kuvioita: ympyrä, edestakaiset
liikkeet ja kolmio. Tuomari voi halutessaan ja harkintansa mukaan teettää myös muita kuvioita”
(Junior handler -kilpailuiden sääntöjä täydentävät ohjeet)
Koiran on ensisijaisesti osallistuttava rotukehään mutta tuomarin suostumuksella, mikäli aikataulu antaa
myöten, voidaan myös odottaa, että kilpailija saa koiransa takaisin. Usein etenkin isommissa kilpailuissa
monilla on koira myös rotukehässä, jolloin viimeiseen ryhmään voidaan koota ne, jotka eivät ole vielä
yksilöarvostelussa käyneet. Koiran tulee olla sama koko kilpailun ajan, ellei erittäin painavasta syystä
tuomari anna lupaa vaihtaa koiraa. Esimerkkinä: Ikäryhmän voittajan kisakoira oli ollut myös ROP ja

näyttelypaikalla satoi kaatamalla läpi päivän, tuomari antoi luvan ottaa BIS-jh kisaa varten toisen saman
rotuisen koiran, jotta alkuperäinen koira saatiin kuivattua omaa ryhmäkilpailuaan varten.
”Ennen kilpailun alkua voi kilpailija sopia kehäavustajan kanssa osallistumisestaan kilpailuun muulla, kuin
kilpailunumeron osoittamalla paikalla. Muutokseen vaaditaan tuomarilta saatu lupa. Voidakseen osallistua
kilpailuun, tulee kilpailijan saapua paikalle ennen oman ikäryhmänsä viimeisen kilpailijan yksilöarvostelua.”
(Junior handler -kilpailuiden sääntöjä täydentävät ohjeet)
Junior handlerin tuomaria koskevat samat jääviyssännöt, kuin muitakin näyttelyyn osallistuvia tuomareita.
Tuomari ei voi esimerkiksi ilmoittaa koiraansa näyttelyyn tai esittää koiraa näyttelyssä, jossa hän arvostelee
junior handler-kilpailun.
”Junior handler -tuomaria koskee Kennelliiton yleinen jääviyssääntö kaikilta osin.”
(Junior handler -kilpailuiden sääntöjä täydentävät ohjeet)
Tuomari ei voi ratkaista sijoituksia koiran ulkomuodollisiin seikkoihin perustuen. Esim. ”Tuo pieni koira ei
juokse niin näyttävästi kuin tämä suuri” tai ”Tällä koiralla on kierot eturaajat”. Kilpailukoira saa olla
kastroitu, sillä saa olla hammas- tai kivespuutos, purentavika tai rotumääritelmän vastainen värivirhe. Se ei
kuitenkaan saa olla Suomen lain vastaisesti typistetty tai alle 9kk vanha. Koiran ikää koskeva sääntö on
voimassa myös pentunäyttelyissä.

