TALLIARVOSTELUN OHJEISTUS

SUOMEN KANIYHDISTYS RY – FINLANDS KANINFÖRENING RF

YLEISET ASIAT
Talliarvostelulla tarkoitetaan yksityistä arvostelutilaisuutta, jota ei anota yhdistyksen hallitukselta.
Talliarvostelusta ei ilmoiteta Suomen Kaniyhdistys ry:n (SKY) näyttelykutsuissa jäsenlehdessä,
verkkosivuilla eikä sosiaalisessa mediassa. Vain Pohjoismaisessa kanistandardin yhteistyössä olevat
SKY:n hyväksymät ulkomuototuomarit saavat tehdä talliarvosteluja. Kanin rekisteröinnin saa
suorittaa vain SKY:n hyväksymä rekisteröijä.
Talliarvostelu rinnastetaan polveutumispisteiden vuoksi rekisteröintinäyttelyyn kansallisten
sääntöjen mukaisesti. Rekisteröintinäyttelystä poiketen talliarvostelussa kanin tulee olla vähintään
neljän (4) kuukauden ikäinen. Kanilla tulee olla tunnistemerkintä Pohjoismaisen kanistandardin
määrittelemällä tavalla ja tuontikanin ollessa kyseessä näille hyväksytty identifiointi. Kanin
polveutumispisteet saavat olla alle kymmenen (10) pistettä. Talliarvosteluun voi osallistua
rekisteröintinäyttelystä poiketen aiemmin rekisteröity kani.
Pääkantakirjanhoitaja ylläpitää listaa luovutetuista talliarvostelukorteista.
TALLIARVOSTELUN TILAAJA, JÄRJESTELYT JA OSALLISTUJAT
Talliarvostelun saa järjestää ja siihen osallistua vain SKY:n jäsenet. Talliarvostelun tilaaja huolehtii
kaikista järjestelyistä ja kuluista henkilökohtaisesti.
Tilaaja ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä ulkomuototuomariin (huom. talliarvosteleminen on
ulkomuototuomareille vapaaehtoista). Tilaajan tulee sopia etukäteen ulkomuototuomarin kanssa
arvosteltavien kanien määrästä. Määrä ei saa ylittyä ilman ulkomuototuomarin suostumusta.
Arvostelukulu- ja kilometrikorvaukset ovat talliarvostelun tilaajan ja ulkomuototuomarin kesken
sovittu asia. Tilaajan tulee huolehtia, että paikalla on vaaka.
SKY ei osallistu millään tavoin talliarvosteluihin liittyviin järjestelyihin tai kuluihin.
TALLIARVOSTELUKORTTI, TILAAMINEN JA HINTA
Ulkomuototuomari arvostelee kanin SKY:n talliarvosteluun tarkoitetulla arvostelukortilla, jossa on
lyhenteenä TA ja sen perässä kortin järjestysnumero. Kortit on numeroitu juoksevasti ja ne ovat
voimassa kortissa mainitun määräajan. Kanin voi rekisteröidä vain kortin voimassaolon aikana, joka
on kuusi (6) kuukautta. Talliarvostelulla saatujen arvosteluiden hyväksymisestä Suomen
Muotovalioarvoon määrätään erikseen SKY:n Suomen Muotovaliosäännöissä.
Talliarvostelukortit tilataan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
rekisteröintitoimikunnan puheenjohtajalta eli pääkantakirjan pitäjältä.

arvostelutapahtumaa

Arvostelukortin hinta on viisi (5) euroa / arvostelukortti sisältäen rekisteröintimaksun ja se
maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille käyttäen viitenumeroa 5005. Tilaaja maksaa
arvostelukorttiin sisältyvän rekisteröintimaksun siinäkin tapauksessa, että päättää jättää kanin
rekisteröimättä tai kani on jo aiemmin rekisteröity. Maksun viestikentässä tulee ilmetä
talliarvostelukorttien määrä. Korttien tilaukseen tulee liittää kuittikopio.
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Tilaajan velvollisuus on täyttää arvostelukortit valmiiksi ennen ulkomuototuomarin saapumista:
rotu, väri/kuvio/turkkimuunnos, sukupuoli, vk, ikä kuukausina, paino, rodun arvostelupisteytys ja
arvostelukohdat sekä arvostelupaikka ja päivämäärä.
REKISTERÖINTI
Tilaaja järjestää kanien rekisteröijän. Ulkomuototuomari voi myös rekisteröidä, mutta siitä on
sovittava hänen kanssaan erikseen. Kania ei ole pakko rekisteröidä talliarvostelulla saaduilla
pisteillä. SKY ei palauta rekisteröintimaksuosuutta.
PALKINNOT
Talliarvostelussa ei jaeta palkintoja.
Näitä sääntöjä saa muuttaa vain Suomen Kaniyhdistys ry:n hallitus
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