KANSALLISEN HIGHLAND CATTLE – YLÄMAANKARJAN ARVOSTELUNÄYTTELYN SÄÄNNÖT
(3.1.2017)
1. YLEISTÄ
Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Highland Cattle Club ry:n (jäljempänä SHCC ry) järjestämissä kansallisissa
highland cattle -ylämaankarjan nautojen arvostelunäyttelyissä.
Ilmoittaessaan eläimen näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä kulloisenkin
näyttelynjärjestäjän (paikan) antamia erillisiä ohjeita.
Näytteilleasettaja suostuu siihen, että hänen ilmoittautumisen yhteydessä antamansa henkilö – ja osoitetiedot saa
julkaista ja antaa ulkopuolisille, ellei hän ole tätä osoitetietojen osalta erikseen kieltänyt. Näytteilleasettajia / eläinten
esittelijöitä ja eläimiä saa kuvata ja kuvia julkaista.
Näyttelystä on ilmoitettava vähintään kaksi kuukautta ennen sen toimeenpanemista SHCC ry:n jäsenkirjeessä tai
kotisivuilla www.highlandcattle.fi

2. NÄYTTELYIDEN TARKOITUS
Näyttelyiden tarkoituksena on tarjota rodun kasvattajille mahdollisuus kilpailla kasvattamiensa / omistamiensa /
esittämiensä eläinten kanssa. Arvostelunäyttelyssä on kasvattajilla tilaisuus vertailla jalostustyön tuloksia ja arvioida
rodun jalostusmateriaalia.
Eläinten hyvinvoinnin on oltava karjanäyttelyssä aina etusijalla.
3. OSALLISTUMISOIKEUS JA TERVEYSMÄÄRÄYKSET
Näyttelyyn osallistuvan eläimen tulee olla kantakirjauskelpoinen (Faba) eläin.
Osallistuva eläin voi olla Suomessa syntynyt tai ulkomaan tuontieläin. Tuontieläimen Suomeen tuonnin tulee täyttää
viranomaisvaatimukset.
•
•
•
•
•
•
•

Näyttelyyn osallistuvan eläimen tulee olla kliinisesti terve.
Sairaita tai lääkityksen alaisia eläimiä ei saa tuoda näyttelyyn.
Näyttelyn aikana eläintä saa lääkitä vain näyttelynjärjestäjän määräämän eläinlääkärin ohjeistuksen mukaan.
Vähimmäisvaatimuksena vaaditaan naudan ETU-todistus ja salmonellatodistus.
Todistusten voimassaoloaika näyttelykohtaisesti ETT:n suositusten mukaan
Näyttelyyn osallistuvalla yli 1-vuotiaalla sonnilla tulee olla nenärengas.
Näyttelynjärjestäjä voi vaatia viranomaissuositusten perusteella muita todistuksia, näistä vaatimuksista
näyttelynjärjestäjän on ilmoitettava näyttelyilmoituksen yhteydessä.

Näyttelyn vastaavaeläinlääkäri tarkastaa eläimet ja tunnistemerkit (molemmat korvamerkit). Todetessaan puutoksia /
huomautettavaa eläimen tunnistemerkinnöissä (korvamerkit) tai eläimen sairaaksi, hänellä on oikeus poistaa se
näyttelystä. Eläinlääkäri voi myös ottaa eläimestä näytteitä näyttelyn aikana tai viiden vuorokauden kuluessa näyttelyn
päättymisestä.
Näyttelyyn ei voi osallistua:
•
kastroitu sonni
•
kantava lehmä 30 vrk ennen laskettua aikaa, poikinut lehmä alle 30vrk.poikimisesta.
.
4. ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti SHCC ry:n kyseisen näyttelyn eläintiedoista vastaavalle.
Näyttelyyn osallistuvasta eläimestä tulee ilmoittaa:
NIMI
SYNTYMÄAIKA
TUNNISTENUMERO (syntymätunnus)
ISÄN NIMI
EMÄN NIMI
KASVATTAJA
OMISTAJA
Eläin on ilmoitettava arvosteluluokkaan, johon se on oikeutettu osallistumaan. Jos eläimestä on ilmoitettaessa annettu
vääriä tietoja, eläin voidaan sulkea näyttelystä ja mitätöidä sille jo mahdollisesti annetut tulokset. Arvosteluluokka
järjestetään, mikäli luokkaan on ilmoittautunut vähintään yksi (1) eläin.

Arvosteluluokat:
1-V HIEHOT
1-V SONNIT
2-V HIEHOT
2-V SONNIT
3-V HIEHOT
3-V SONNIT
yli 3 -V LEHMÄT
yli 3 -V SONNIT
LEHMÄ JA VASIKKA
NAARASCHAMPION
RESERVE CHAMPION
UROSCHAMPION
RESERVE CHAMPION
ROTUCHAMPION
Kasvattaja/omistaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä /luokassa haluamallaan määrällä eläimiä
Näyttelymaksut peritään laskulla (alv 0 % ) viimeistään 30pv näyttelyn jälkeen.
Näyttelymaksut peritään näytteilleasettajalta sen eläinmäärän mukaan, josta on eläintiedot (syntymätunnukset) annettu
SHCC ry:n kyseisen näyttelyn eläintiedoista vastaavalle.
5. NÄYTTEILLEASETTAJAA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ






Näytteilleasettajan tulee huolehtia eläintensä hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta.
Näytteilleasettaja huolehtii eläinten hoidosta ja valvonnasta.
Näytteilleasettaja vastaa omistamiensa eläinten näyttelyssä mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
Näytteilleasettaja ei saa puhutella arvostelevaa tuomaria näyttelypaikalla ennen arvostelua eikä arvostelun
aikana ilman pakottavaa syytä.
Näytteilleasettaja ei saa häiritä eikä moittia tuomaria tai muuten käyttäytyä näyttelypaikalla sopimattomasti tai
hyvän tavan vastaisesti.

6. VASTUUVAKUUTUS
Näyttelynjärjestäjän pitää ottaa ryhmätapaturmavakuutus tuomareille ja kehätoimitsijoille vastuuvakuutus, joka kattaa
sen osan korvausvastuusta, joka näyttelyiden järjestämisestä voi syntyä yleisöä, toimihenkilöä tai ulkopuolista
kohdanneesta henkilö- tai esinevahingosta.
7. ARVOSELUTUOMARIT
Arvosteleva tuomari voi olla kotimainen tai ulkomainen. Tuomarin tulee tuntea highland cattle -rotu.
Arvostelevan tuomarin omia tai kasvattamia eläimiä ei voi siinä näyttelyssä esittää.
Tuomarin päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Tuomari ei voi muuttaa eläimestä antamaansa arvostelua, ellei ole
sattunut järjestely- tai muuta siihen verrattavaa virhettä (esim. eläin on arvosteltu luokassa, johon sillä ei ole ollut oikeutta
osallistua). Muutos on suoritettava yhdessä näyttelytoimikunnan jäsenen kanssa. Mikäli kyseessä on merkintävirhe, joka
voidaan tulosten perusteella oikaista, voidaan se tehdä myös tulosten tarkastuksen yhteydessä.
Tuomarin arvostelusta voi valittaa ainoastaan, mikäli tuomari on toiminut näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti.

8. ARVOSTELUPERUSTEET
LUOKKAVOITTAJA
Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luokittain viisi (5) parasta eläintä paremmuusjärjestykseen.
Näistä viidestä valitaan luokkavoittaja.
Jos eläimiä on luokassa useita yli 8, jaetaan kehäesittely useampaan ryhmään.
NAARASCHAMPION
Naaraschampion valitaan naaraspuolisten luokkavoittajien kesken
RESERVE CHAMPION
Reserve champion valitaan jäljelle jäävistä naaraiden luokkavoittajista sekä toiseksi sijoittuneesta siitä luokasta, josta
Naaraschampion on valittu. Tästä syystä Reserve championia valittaessa, kaikkien omassa luokassaan toiseksi
sijoittuneiden eläinten tulee olla valmiina tarvittaessa lähtemään kehään.

UROSCHAMPION
Uroschampion valitaan urospuolisten luokkavoittajien kesken.
RESERVE CHAMPION
Reserve champion valitaan jäljelle jäävistä uroksien luokkavoittajista sekä toiseksi sijoittuneesta siitä luokasta, josta
Uroschampion on valittu. Tästä syystä Reserve championia valittaessa, kaikkien omassa luokassaan toiseksi
sijoittuneiden eläinten tulee olla valmiina tarvittaessa lähtemään kehään.
ROTUCHAMPION
Rotuchampion (rotunsa paras) valitaan Uros- ja Naaraschampionien kesken.

PALKINTORUUSUKKEET – värit
LUOKKAVOITTTAJA
(pienet ruusukkeet)
1.
2.
3.
4.
5.

punainen
sininen
keltainen
vihreä
oranssi

NAARASCHAMPION
puna-valkoinen (iso ruusuke)
RESERVE CHAMPION
sini-valkoinen (iso ruusuke)
UROSCHAMPION
puna-valkoinen (iso ruusuke)
RESERVE CHAMPION
sini-valkoinen (iso ruusuke)
ROTUCHAMPION
järjestäjän valitsema upea ruusuke
Luokkasijoitukset 1,2 ja 3 sekä Championit saavat sijoituksensa mukaiset palkintopokaalit.
Mikäli arvosteluluokassa on käytössä kiertopalkinto, luovutetaan se kilpailijalle. Kustakin kiertopalkinnosta on erillinen
ohjeistus SHCC ry:n näyttelykansiosta.
Arvostelunäyttelyssä jaettavat muut palkinnot tällä hetkellä:
PARAS SISARUSPARI
PALOSEN PÖKKÄYS
Näistä on myös säännöt tai ohjeet näyttelykansiossa.

9. MUUT OHJEET
Arvostelunäyttelysääntöjä täydentävät eläinsuojelulainsäädäntö ja nautaeläinten hyvinvoinnista määräävät säädökset.
Näyttelyn järjestäjällä on oikeus määrätä osallistumisoikeudesta ja rajata osallistumisoikeutta näyttelyyn tai antaa muita
näyttelyn toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.

10. VOIMASSAOLO
Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Mahdolliset sääntömuutokset vahvistaa hallituksen esityksestä vuosikokous.

