
SUN SHOW SÄÄNNÖT  

SUN Show-säännöt on laatinut Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n hallitus. Säännöt ovat 
voimassa 1.1.2020 alkaen. Sääntöjä voi muuttaa Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n hallitus, 
mutta ainoastaan ennen kuin ilmoittautuminen seuraavaan SUN Show'hun alkaa tai 
näyttelyyn ei ole vielä ehtinyt yhtään koiraa ilmoittautua ja päivitetyt säännöt saadaan 
jäsenistölle ennen ilmoittautumisten tuloa. 
SUN Show on epävirallinen näyttely eikä näyttelyssä jaeta sertifikaatteja. SUN Shown 
tuloksia ei lasketa kiertopalkintojen pisteisiin. Näyttelyn tuomariksi kutsutaan 
unkarinvinttikoirista kiinnostunut ulkomuototuomari tai muu rotuun hyvin perehtynyt 
henkilö. SUN Show pyritään järjestämään vuosittain resurssien ja jäsenten ilmaiseman 
kiinnostuksen puitteissa. Muilta kuin tässä mainituin osin noudatetaan Suomen 
Kennelliiton näyttelysääntöjä. 

Ne unkarinvinttikoirat, jotka virallisissa näyttelyissä saisivat hylkäävän virheen vuoksi 
hylätyn tai tarvitsisivat eläinlääkärin todistuksen välttyäkseen hylätyn arvosanan 
saamiselta (esim. hammaspuutokset), saavat osallistua SUN Show’hun yhdessä 
samoissa arvosteluluokissa ns. näyttelykelpoisten kanssa ilman erillistä todistusta. 
Tuomari saa huomata hylkäävän virheen ja kirjata sen arvosteluun, mutta se ei saa 
vaikuttaa kunniapalkinnon myöntämiseen tai alentavasti koiran sijoitukseen 
kilpailuluokassa. 

ARVOSTELULUOKAT 

 Pikkupentu-luokka 4-6 kk
 Pentuluokka 6-9 kk
 Junioriluokka 9-18 kk
 Nuortenluokka 15-24 kk
 Avoin luokka alkaen 15 kk
 Valioluokka FI MVA tai jonkin muun maan valio (ei juniorimuotovaliot)
 Käyttöluokka katso alempaa vaatimukset
 Veteraaniluokka alkaen 8v

Urokset ja nartut arvostellaan erikseen, lukuun ottamatta rotunsa paras-, kasvattaja- ja 
jälkeläisluokkia sekä paras pää, parhaat liikkeet ja paras pari ym. SUN Show’ssa kunakin 
vuonna järjestettäviä erikoisluokkia. SUN Show’ssa on käytössä kennelliiton näyttelyiden 
mukaiset luokat alla luetelluin erityisehdoin sekä myös pentuluokat poikkeavin ikärajoin: 
pikkupentuluokka 4-6 kk ja pentuluokka 6-9 kk. 

* Käyttöluokkaan voi osallistua koira, jolla on vahvistettu käyttövalion (KVA) arvo tai sillä on 
rata- tai maastokisoista vähintään 2 hyväksyttyä tulosta vähintään kahdelta eri kaudelta. 

* Kasvattajaluokassa kasvattaja kilpailee vähintään kolmen, enintään neljän kasvattamansa
koiran muodostamalla ryhmällä. Koirat voivat olla yhdestä tai useammasta yhdistelmästä 
sekä myös pennut voivat olla osana kasvattajaluokkaa tai muodostaa sen kokonaan. 



* Jälkeläisluokassa jälkeläiskoiran omistaja tai haltija kilpailee jälkeläiskoiransa sekä sen 
vähintään kolmen, enintään neljän jälkeläisen muodostamalla ryhmällä. Jälkeläiset voivat 
olla yhdestä tai useammasta yhdistelmästä sekä myös pennut voivat olla osana 
jälkeläisluokkaa tai muodostaa sen kokonaan. 

* Paras Pari-luokassa 1 handler esittää uroksen ja nartun. Koirat voivat olla eri omistajien 
koiria. Tuomari sijoittaa neljä (4) paria paremmuusjärjestykseen.

PALKINNOT JA LOPPUKILPAILUT

Kaikki koirat saavat kirjallisen arvostelun. Jokaisessa luokassa sijoitetaan neljä (4) koiraa 
ja tuomari voi antaa kunniapalkinnon niille koirille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. 
Pikkupentuluokissa 4- 6 kk ja pentuluokissa 6 kk – 9 kk kunniapalkinnolla palkitut pennut 
osallistuvat paras urospentu ja paras narttupentu -kilpailuun. Paras kunniapalkinnon 
saanut uros- ja narttupentu osallistuvat rotunsa paras pentu ja vastakkaisen sukupuolen 
paras pentu -kilpailuun. 

Kunniapalkinnon saaneet koirat juniori-, nuorten, avoimesta, käyttö-, valio- ja 
veteraaniluokasta jatkavat paras uros- ja paras narttu- kilpailuihin. Paras uros ja paras 
narttu -kilpailuissa sijoitetaan neljä (4) koiraa. Paras uros sekä paras narttu jatkavat 
rotunsa paras ja vastakkaisen sukupuolen paras -kilpailuun. 
Veteraaniluokkien parhaat kunniapalkinnolla palkitut koirat osallistuvat rotunsa paras 
veteraani ja vastakkaisen sukupuolen paras veteraani -kilpailuun. 

Kasvattaja- ja jälkeläisluokissa voidaan sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää. Paras 
kunniapalkinnon saanut ryhmä on rotunsa paras kasvattaja- tai jälkeläisryhmä. 

Parhaat junioriluokan kunniapalkinnolla palkitut uros ja narttu osallistuvat rotunsa paras ja 
rodun vsp juniori-kilpailuun.

Parhaat käyttöluokan uros ja narttu osallistuvat rotunsa paras käyttökoira ja vsp 
käyttökoira-kilpailuun.

Tuomari kutsuu haluamansa koirat Paras Pää- ja Parhaat liikkeet-luokkiin.
Paras Pari-luokassa voidaan sijoittaa neljä (4) paria. 
Paras pää- ja Parhaat liikkeet- luokissa valitaan 1 voittaja.
 
Järjestelytoimikunta päättää palkintoina jaettavista ruusukkeista sekä ruoka- ja 
tavarapalkinnoista.


