
Puppy & Veteran-show säännöt 
 
 
Näyttelyyn voivat osallistua  pennut  5-9 kk , nuoret koirat  9 -24 kk  
sekä kaikki yli 7-vuotiaat koirat. Myös kaikki sellaiset koirat ikään  
katsomatta, jotka eivät voi osallistua virallisiin näyttelyihin esim.  
värivirheen tai kivesvian takia. 
 
- Näyttely on epävirallinen, tuomarina voi toimia joko virallinen  
tuomari tai pitkänlinjan bokserikasvattaja. 
- Näyttely huomioidaan SBY:n Vuoden Näyttelybokseri-pistelaskussa  
(pentu, juniori, veteraani ja kasvattajaluokkien osalta) 
 
 
Tuomarointi: 
 
Koirista annetaan näyttelyssä kirjallinen laatuarvostelu, kehätoimitsija  
näyttää värilevyin koiran saaman palkintosijan. Urokset ja nartut   
arvostellaan erikseen. 
 
Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein: 
 
Erinomainen  ERI                     punainen 
Erittäin hyvä EH                     sininen 
Hyvä H                              keltainen 
Tyydyttävä T                         vihreä 
Hylkäävä                             harmaa 
Ei voida arvostella kaikilta osin ruskea 
 
Joka luokassa sijoitetaan 4 parasta koiraa edellyttäen, että ne ovat  
saaneet laatuarvostelussa vähintään arvion erittäin hyvä, lukuun  
ottamatta pentuluokkia; pennuille ei anneta laatuarvostelua, neljä  
parasta pentua sijoitetaan joka luokassa. 
 
Luokat: 
 
 -baby-pentuluokka             5-alle 7 kk 
- pentuluokka                       7-alle 9 kk 
- junioriluokka                      9-18 kk 
- nuortenluokka                   15- 24 kk 
- veteraaniluokka                 7v - 
- turistiluokat                        5- alle 9kk, 9kk- 
- kasvattajaluokka 
- jälkeläisluokka 
 
 
ROP- ja VSP-pentu 
 
-kilpailu on baby-pentu ja pentuluokan koirille. Pennuille ei anneta  
laatuarvostelua. Kilpailuluokissa sijoitetaan neljä parasta, sijoituksia  
osoittavat värit 1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. vihreä.  
Tuomari voi jakaa haluamilleen pennuille myös kunniapalkinnon (KP) 



 
Baby-pentu- ja pentuluokan voittajat, jotka ovat saaneet KP:n  
kilpailevat Parhaan Urospennun ja Parhaan Narttupennun valinnasta,  
joista valitaan ROP-pentu ja VSP-pentu. Kaikki pentuluokkien voittajat  
jatkavat Paras Uros ja Paras Narttu-kehään 
 
Junioriluokka 
 
- Kilpailuluokissa sijoitetaan neljä parasta laatumaininnan erinomainen  
tai erittäin hyvä saanutta koiraa, sijoituksia osoittavat värit 1.  
punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. vihreä. 
Luokkansa laatumaininnalla erinomainen voittanut koira jatkaa Paras Uros  
/ Paras Narttu kehään. 
 
 
Nuortenluokka 
 
- Nuortenluokka on 15-alle 24kk ikäisille koirille. Kilpailuluokissa  
sijoitetaan neljä parasta laatumaininnan erinomainen tai erittäin hyvä  
saanutta koiraa, sijoituksia osoittavat värit          
1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. vihreä.  Luokkansa  
laatumaininnalla erinomainen voittanut koira jatkaa Paras Uros / Paras  
Narttu kehään. 
 
 
ROP-ja VSP-veteraani 
 
Veteraaniluokassa kilpailevat 7-vuotiaat ja sitä vanhemmat koirat.   
Kilpailuluokissa sijoitetaan neljä parasta laatumaininnan erinomainen  
tai erittäin hyvä saanutta koiraa, sijoituksia osoittavat värit 
1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. vihreä. Luokkansa voittaneet  
uros ja narttu kilpailevat näyttelyn ROP- ja VSP-veteraani -palkinnosta. 
Luokkansa laatumaininnalla erinomainen voittanut koira jatkaa Paras  
Uros/ Paras Narttu kehään. 
 
Palkitaan näyttelyn vanhin veteraanikoira! 
 
 
ROP turistipentu ja ROP turisti 
 
Turistiluokka on tarkoitettu boksereille, jotka eivät voi osallistua  
virallisiin luokkiin esim. värivirheen tai kivesvian takia. (Huom  
häntämutkallinen koira voi vaihtoehtoisesti osallistua viralliseen  
luokkaan). Urokset ja nartut arvostellaan samassa luokassa. 
 
Turistipennut 5- alle 9kk. Kilpailuluokassa neljä parasta pentua  
sijoitetaan, sijoituksia osoittavat värit 
1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. vihreä. 
Luokan voittaja on ROP turistipentu. 
Tämä pentu jatkaa Paras Uros / Paras Narttu kehään. 
 
Turistikoirat 9kk-> . Kilpailuluokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan,  



sijoituksia osoittavat värit  1. punainen 2. sininen 3. keltainen ja 4. vihreä. 
Luokan voittaja on ROP-turisti. 
Luokkansa laatumaininnalla erinomainen voittanut koira jatkaa Paras  
Uros/ Paras Narttu kehään. 
 
 
Paras uros-/Paras -narttuluokka: 
 
Tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki koirat, jotka ovat  
voittaneet oman luokkansa laatumaininnalla erinomainen sekä kaikki  
pentuluokkien voittajat. Kummassakin luokassa sijoitetaan  neljä  
parasta. Voittaneista koirista valitaan näyttelyn ROP- ja VSP -koirat. 
 
 
ROP Kasvattaja: 
 
Kasvattajaluokkaan osallistuvat saman kasvattajan neljä koiraa, jotka on  
esitetty jossain luokassa ko. näyttelyssä. Ryhmä voi koostua joko saman  
pentueen tai eri ikäluokan koirista. Kasvattaja voi halutessaan esittää  
useamman ryhmän. 
 
 
ROP Jälkeläisluokka: 
 
Siitosuros tai –narttu kilpailee neljän jälkeläisensä kanssa, jotka on  
esitetty jossain luokassa ko. näyttelyssä. Ryhmä voi koostua joko saman  
pentueen tai eri ikäluokan koirista. Kasvattaja voi halutessaan esittää  
useamman ryhmän. 
 


