TERVETULOA WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N ERIKOISNÄYTTELYYN 17.6.2017
JA/TAI OPEN SHOW’HUN 18.6.2017
TAMMELAAN, MUSTIALAN AMMATTIKORKEAKOULUN KENTÄLLE
Mustialantie 105, 31310 MUSTIALA
Alla näyttelyyn ilmoitettujen koirien määrät luokittain per päivä. Arvostelu alkaa lauantaina klo 10 ja
sunnuntaina klo 9.30. Tuomarit arvostelevat noin 15-20 koiraa tunnissa (joskus jopa enemmän), eli muista
olla ajoissa paikalla, vastuu kehästä myöhästymisestä on koiran omistajalla. Koirien tulee saapua
näyttelypaikalle viimeistään klo 12.00. Näyttely on drive-in, joten koiranne arvostelun jälkeen voitte
halutessanne poistua näyttelypaikalta. Tuomarit pitävät jossakin sopivassa välissä pienen lounastauon.
ARVOSTELUAIKATAULU LAUANTAI 17.6.2017 ERIKOISNÄYTTELY:
Kehä 1: Espen Engh, Norja
Pennut:
urospennut 5-7 kk
urospennut 7-9 kk
narttupennut 5-7 kk
narttupennut 7-9 kk
Urokset:
junioriluokka
nuortenluokka
avoin luokka
käyttöluokka
valioluokka
veteraaniluokka

6
3
3
1

kpl klo 10
kpl
kpl
kpl

11 kpl
8 kpl
17 kpl
2 kpl
18 kpl
6 kpl

Kehä 2: Arnaldo Cotugno, Italia
Nartut:
junioriluokka
16 kpl klo 10
nuortenluokka
6 kpl
avoin luokka
20 kpl
käyttöluokka
1 kpl
valioluokka
18 kpl
veteraaniluokka
9 kpl

ARVOSTELUAIKATAULU SUNNUNTAI 18.6.2017 OPEN SHOW:
Kehä 1: Arnaldo Cotugno, Italia
Pennut:
urospennut 4-6 kk
urospennut 6-9 kk
narttupennut 4-6 kk
narttupennut 6-9 kk
Urokset:
kivespuutteiset
junioriluokka
nuortenluokka
avoin luokka
käyttöluokka
valioluokka
senioriluokka
veteraaniluokka

Kehä 2: Espen Engh, Norja

7
3
5
3

kpl klo 9.30
kpl
kpl
kpl

2 kpl
5 kpl
4 kpl
8 kpl
2 kpl
12 kpl
6 kpl
1 kpl

Nartut:
junioriluokka
nuortenluokka
avoin luokka
käyttöluokka
valioluokka
senioriluokka
veteraaniluokka

11 kpl klo 9.30
4 kpl
7 kpl
6 kpl
14 kpl
5 kpl
5 kpl

Huomioikaa että lauantaina erikoisnäyttelyssä luokissa sijalla 1-4 olevat ERI:n ja SA:n saaneet koirat
kilpailevat Paras uros/narttu-luokassa sekä luokkien voittajat kilpailevat luokkien BIS/VSP kisassa näyttelyn
lopussa, mikäli ovat saaneet laatumaininnan SA.
Huomioikaa että sunnuntaina Open Showssa luokissa sijalla 1-4 olevat kunniapalkinnon saaneet koirat
kilpailevat Paras uros/narttu-luokassa (pois lukien pennut ja kivespuutteiset) sekä luokkien voittajat
kilpailevat luokkien BIS/VSP kisassa näyttelyn lopussa, mikäli ovat saaneet kunniapalkinnon.
Open Show’ssa valitaan myös paras pää ja ilme sekä parhaat liikkeet sukupuolittain, tuomarit valitsevat
koirat em. kilpailuihin arvostelun kuluessa ja kehätoimitsijat ilmoittavat koirien esittäjille valinnasta
kilpailuihin, jotka pidetään kun kaikki luokat on arvosteltu.

Muistathan ottaa mukaan: näyttelynumeron, rekisterikirjan tai kopion siitä ja rokotustodistukset,
hakaneulan numerolappua varten, vesikupin, makuualustan koiralle, kunnollisen, pitävän taluttimen ja
pannan, näyttelytaluttimen sekä pari ”kakkapussia”. Varaudu myös erilaisiin sääolosuhteisiin, näyttely on
ulkonäyttely!!
Näyttelytoimikunta edellyttää että jokainen kerää koiransa jätökset itse alueella oleviin
roskasäkkeihin, näin helpotetaan näyttelyn loppusiivousta. Kakkapusseja saatavissa myös
toimistopöydältä. Jotta pääsemme tälle hienolle alueelle uudelleenkin, jokainen kakkakasa on
poimittava myös muualta kuin varsinaiselta näyttelyalueelta!!!
Rokotustodistukset tarkastetaan jokaiselta koiralta näyttelyn toimistossa jonne tulee ilmoittautua
saavuttaessa. (Huom! Myös koirasta, joka ei osallistu itse näyttelyyn tulee esittää rokotustodistus).
Rokotusten tarkastus alkaa lauantaina klo 9 ja sunnuntaina klo 8.30. Sunnuntain Open Show’n osallistuvien
koirien rokotukset voi tarkistuttaa samalla kertaa jo lauantaina.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n rokotus-, tunnistusmerkintä- ja
antidopingmääräyksiä (antidoping määräykset vain lauantaina)!!!
HUOM! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotuksien johdosta.
Näyttelyluettelon hinta on 3 €, toivomme että varaat tasarahan, luetteloa myydään toimistoteltalla.
Parkkimaksua tai sisäänpääsymaksua alueelle ei ole.
HUOM!! Autoja ei saa pysäköidä kehien ympärille tai taakse ilman erillistä lupaa. Pysäköinti
tulee tapahtua pääsääntöisesti P-paikalla tai mikäli tilaa on näyttelyalueen alku- tai
loppupäässä, purkamassa voi käydä kehän läheisyydessä!!
Tänä vuonna Whippet-Harrastajilla on paikalla oma buffet, varatkaa pikkurahaa koska korttimaksu ei ole
mahdollinen. Oluttupa Iso Piippu on avoinna klo 11- ja sieltä saa olutta, kahvia, muita virvokkeita, jäätelöä
sekä Bistroruokaa.
Tammelan keskustasta löytyy mm. pizzeria ja tietenkin Forssasta löytyy ravintoloita
Tiedustelut ja mahdolliset myöhäiset palkintolahjoitukset:
Pirjo Muhonen puh. 040 570 4473 tai email pirjo.muhonen@netti.fi tai Jarmo Vuorinen puh. 040 543 0325
tai email scheiks@kolumbus.fi. Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut PawDium email info@pawdium.fi tai
puh. 040 148 7780 ark. klo 12-18.

Toivotamme Sinulle ja koirallesi menestyksekästä ja antoisaa viikonloppua!!

