
 

OPEN SHOW SÄÄNNÖT (voimassa 1.9.2022 alkaen) 
 
Open show -säännöt on laatinut Suomen Ridgeback-yhdistys ry:n hallitus. Sääntöjä voi muuttaa Suomen Rid-
geback-yhdistys ry:n hallitus. Sääntöjä voi muuttaa ainoastaan ennen kuin ilmoittautuminen seuraavaan open 
showhun alkaa. 
 
Open show on epävirallinen näyttely eikä näyttelyssä jaeta sertifikaatteja. Open shown tuloksia ei lasketa kier-
topalkintojen pisteisiin. Näyttelyn tuomariksi kutsutaan rhodesiankoirista kiinnostunut ulkomuototuomari tai 
muu rotuun hyvin perehtynyt henkilö. Ulkomuototuomareista etusijalla ovat henkilöt, joilla ei vielä ole  
rhodesiankoirien arvosteluoikeuksia ja jotka eivät ole vielä arvostelleet rhodesiankoiria virallisissa näyttelyissä. 
Open show pyritään järjestämään vuosittain. Muilta kuin tässä mainituin osin noudatetaan Suomen Kennellii-
ton näyttelysääntöjä. 
 
Lemmikkiluokkaan ilmoitetun koiran esittäjä kertoo koiran arvostelun alkaessa tuomarille syyn, miksi koira on 
lemmikkiluokassa. Syyvaihtoehtoja ovat: kivespuutos, värivirheellisyys (esim. liikaa mustaa tai valkoista), ridge-
virhe, ridgettömyys, purentavika, hammaspuutokset ja häntämutka. Tuomari ottaa arvostelussa huomioon 
ilmoitetun/ilmoitetut ”virheet” ja ne eivät vaikuta koiran arvosteluun heikentävästi. Esim. ridgettömän koiran 
voi ilmoittaa myös näyttelyluokkaan mutta ko. asia vaikuttaa arvosteluun toisin kuin lemmikkiluokassa.  
 
Open shown järjestelytoimikunta voi perustelluista syistä yhdistää lemmikki- ja näyttelyluokat. Tällainen syy 
voi olla esimerkiksi vähäinen osanottajamäärä tai muu järjestelyihin liittyvä syy. Luokkien yhdistäminen ilmoite-
taan aina ennen ilmoittautumisen alkamista, pl. kuitenkin vähäisestä osallistujamäärästä johtuva yhdistämi-
nen, joka voidaan tehdä myös ilmoittautumisajan päätyttyä. 
 
ARVOSTELULUOKAT 
Urokset ja nartut arvostellaan erikseen, lukuun ottamatta rotunsa paras-, kasvattaja- ja jälkeläisluokkia sekä 
paras ridge, paras pää, paras maksakirsu, paras pari ja parhaat liikkeet  -erikoisluokkia. Open showssa arvostel-
laan kaikki Kennelliiton erikoisnäyttelysääntöjen mukaiset luokat seuraavin poikkeuksin; lemmikeillä ei ole 
valioluokkaa ja tarvittaessa on megamini-luokka pennuille, jotka ovat alle 5 kk ja rokotettu SKL:n rokotus-
ohjelman mukaisesti. Lisäksi valitaan paras ridge, paras pää, paras maksakirsu, paras pari ja parhaat liikkeet. 
 

• Käyttöluokkaan voi osallistua koira, jolla on vahvistettu käyttövalion (KVA) tai jäljestämisvalion arvo 
(JVA). 

 
• Kasvattajaluokassa kasvattaja kilpailee vähintään kolmen kasvattamansa koiran muodostamalla ryhmäl-

lä. Koirat voivat olla yhdestä tai useammasta yhdistelmästä, myös pennut ja lemmikkiluokissa esitetyt 
koirat saavat osallistua kasvattajaryhmään. 

 
• Jälkeläisluokassa jälkeläiskoiran omistaja tai haltija kilpailee jälkeläiskoiransa sekä sen vähintään kolmen 

jälkeläisen muodostamalla ryhmällä. Jälkeläiset voivat olla yhdestä tai useammasta yhdistelmästä, myös 
pennut ja lemmikkiluokissa esitetyt koirat saavat osallistua jälkeläisryhmään. 

 
  



 

PALKINNOT 
 
Kaikki koirat saavat kirjallisen arvostelun. Jokaisessa luokassa sijoitetaan neljä (4) koiraa ja tuomari voi antaa 
kunniapalkinnon niille koirille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. 
 
Pikkupentuluokassa 5–7 kk ja pentuluokassa 7 kk–9 kk kunniapalkinnolla palkitut pennut osallistuvat paras 
urospentu ja paras narttupentu -kilpailuun. Megamini-pennut eivät osallistu paras pentu –kilpailuun. Paras 
kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuvat rotunsa paras pentu -kilpailuun. ROP- ja VSP-pentu 
valitaan erikseen näyttely- ja lemmikkiluokkien pennuista. 
 
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 -kilpailuun. ROP ja VSP valitaan erikseen näyttely- ja lemmikkiluokkien 
koirista. 
 
Veteraaniluokkien parhaat kunniapalkinnolla palkitut uros ja narttu osallistuvat rotunsa paras veteraani  
-kilpailuun. ROP-VET- ja VSP-VET valitaan erikseen näyttely- ja lemmikkiluokkien koirista. 
 
Kasvattaja- ja jälkeläisluokissa voidaan sijoittaa neljä (4) parasta ryhmää. Paras kunniapalkinnon saanut ryhmä 
on rotunsa paras kasvattaja- tai jälkeläisryhmä. 
 
Parikilpailuun voi osallistua sekä lemmikki- että näyttelyluokan koiria. Osallistuvista pareista valitaan yksi pari, 
joka on rodun paras pari. 
 
Järjestelytoimikunta päättää palkintoina jaettavista ruusukkeista sekä ruoka- ja tavarapalkinnoista. 
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