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Saksanseisojakerhon jalostustarkastusten säännöt
Saksanseisojakerho ry:llä on koirien ulkomuodon arvioimista varten kaksi jalostustarkastusta: 1)
Junkkarin nuorten koirien jalostustarkastus ja 2) aikuisten koirien jalostustarkastus.
Molemmissa jalostustarkastuksissa käytetään samaa arviointikaavaketta. Tallennus tapahtuu
sähköisesti suoraan Saksanseisojakerhon tietokantaan.

1. Junkkarin jalostustarkastus
1.1. Tarkoitus
Junkkarin jalostustarkastuksen tavoitteena on koota arvioitavaksi mahdollisimman kattava otos
rotujen nuoresta ikäluokasta, jotta saadaan koottua perusteellista ja vertailukelpoista tietoa rotujen
ulkomuodon kehittymisestä, pentueista ja jalostuskoirien jälkeläisistä koiranomistajien, kasvattajien
ja jalostustoimikunnan käyttöön.
Junkkarin jalostustarkastustulosta voidaan käyttää KAER-kokeiden AVO- tai VOI-luokkaan
vaadittavana ulkomuodon arviointina.
1.2. Järjestäminen
Junkkarin jalostustarkastus järjestetään vuosittain Junkkari-tapahtuman yhteydessä.
Saksanseisojakerho ry vastaa jalostustarkastuksen järjestämisestä.
1.3. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on 9-24 kk ikäisillä mannermaisilla kanakoirilla.
1.4. Arviointi
Junkkarin jalostustarkastuksessa koirat arvioidaan roduittain jalostustarkastuskaavakkeen
mukaisesti. Kaavakkeessa käytetään lineaarista asteikkoa ja numeerista arviointia. Rakenteesta,
karvapeitteestä ja kokonaiskuvasta annetaan kirjallinen laatuarvosana asteikolla erinomainen (ERI),
erittäin hyvä (EH), hyvä (H), tyydyttävä (T), hylätty (HYL) tai ei voida kaikilta osin arvioida
(EVA).
1.5. Tuomarit
Jalostustarkastuksen suorittavat rotujärjestön omat ulkomuototuomarit tai ulkomuototoimikunnan
hyväksymät muut ulkomuototuomarit. Arvioinnin suorittaa yksi tuomari/kehä.
1.6. Osallistumismaksu
Osallistumismaksusta päätetään koko Junkkari-tapahtuman osallistumismaksun yhteydessä
Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksessa.

2. Aikuisten koirien jalostustarkastus
2.1. Tarkoitus:
Kerätään aikuisista, jo ulkomuodoltaan valmiiksi kehittyneistä koirista perusteellista ja
vertailukelpoista tietoa ulkomuodon osalta. Kerätään mahdollisimman laajasti tietoa koirakannasta
jalostuksen käyttöön.

Aikuisten koirien jalostustarkastuksesta vaaditaan riittävä arvosana jalostusrekisteriin pääsemiseksi.
Siirtymäkausi jalostustarkastusten aloittamisesta tämän vaatimuksen voimaan astumiseen on kaksi
vuotta.
Aikuisten koirien jalostustarkastustulosta voidaan käyttää KAER-kokeiden AVO- tai VOI-luokkaan
vaadittavana ulkomuodon arviointina.
2.2. Järjestäminen
Aikuisten koirien jalostustarkastuksia järjestetään 2-4 kertaa vuodessa. Tapahtumat kiertävät eri
puolilla Suomea, pääsääntöisesti muiden SSK:n tapahtumien yhteydessä. Jalostustarkastusten
järjestämisestä vastaa Saksanseisojakerho ry.
2.3. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on 2 vuotta täyttäneillä mannermaisilla kanakoirilla, joille on tehty PEVISAn
mukaiset terveystarkastukset.
Jos koiramäärää joudutaan rajoittamaan, etusijalla ovat koetuloksen ja terveyden osalta
jalostusrekisterivaatimukset täyttävät koirat.
Kukin koira voi osallistua aikuisten koirien jalostustarkastukseen enintään kaksi kertaa.
2.4. Arviointi
Aikuisten koirien jalostustarkastuksessa koirat arvioidaan roduittain jalostustarkastuskaavakkeen
mukaisesti. Kaavakkeessa käytetään lineaarista asteikkoa ja numeerista arviointia. Rakenteesta,
karvapeitteestä ja kokonaiskuvasta annetaan kirjallinen laatuarvosana asteikolla erinomainen (ERI),
erittäin hyvä (EH), hyvä (H), tyydyttävä (T), hylätty (HYL) tai ei voida kaikilta osin arvioida
(EVA).
2.5. Tuomarit
Jalostustarkastuksen suorittavat rotujärjestön omat ulkomuototuomarit tai ulkomuototoimikunnan
hyväksymät muut ulkomuototuomarit. Arvioinnin suorittaa vähintään kaksi tuomaria/kehä sekä
mahdollisuuksien mukaan avustava henkilö, joka on jalostusneuvoja tai muu tehtävään koulutettu
henkilö.
2.6. Osallistumismaksu
Osallistumismaksun tavoitteena on kattaa järjestelykustannukset ja siitä päättää
Saksanseisojakerhon hallitus.
2.7. Järjestämisohje ja sääntöjen muuttaminen
Järjestämisohjeen tapahtumalle laatii Saksanseisojakerhon hallitus.
Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia Saksanseisojakerhon hallitus.

