TERVETULOA LAGOTTO
ROMAGNOLOJEN
PÄÄERIKOISNÄYTTELYYN
LAUANTAINA 22.7.2017!
Lämpimästi tervetuloa viettämään kanssamme
mukavaa näyttelypäivää Vihtavuoren
urheilupuiston nurmikentälle! Näyttelyymme
ilmoittautui yhteensä 90 lagottoa.
Ohessa näyttelyn arvioitu arvostelu‐aikataulu,
ilmoittamanne koiran näyttelynumero sekä ajo‐
ohjeet näyttelypaikalle.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Vihtavuoren Urheilupuisto.
Katuosoite: Lammasmäenkuja 2, 41330
Vihtavuori. (Osoite navigaattoriin:
Tsokkisenmäki 5, Laukaa). Näyttelypaikalle on
opasteet ja liikenteenohjaus Jyväskyläntieltä 637.
Näyttelypaikalla on parkkiinohjaus. Ajo‐ohjeet
tämän kirjeen lopussa. Asuntoautoille ja ‐
vaunuille on oma parkkipaikka
Lammasmäenkujan varressa, kaukalon vieressä.
Tiedustelut:
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pawdium,
puh. 040‐148 7780 (ark. 12‐18) tai
e‐mail: info@pawdium.fi.
Näyttelyä koskevat tiedustelut ennen näyttelyä ja
näyttelypäivänä: Ossi Närvänen, puh. 044‐978
5550 tai ossienator@gmail.com.

Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8:30.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle tuntia
ennen arvioidun arvosteluajan alkamista,
kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi siitä,
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen
näyttelypaikalle saapumista ja kerääthän koirasi
jätökset tarpeen tullen pois näyttelyalueelta.
Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus,
rokotustodistus, numerolappu ja hakaneula
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös
koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi!
Kehät sijaitsevat nurmialueella, urheilupuiston
jalkapallokentällä. Urheilupuistossa ei ole muita
näyttelyitä samanaikaisesti.
Trimmaus
Koirien trimmaus jalkapallokentän nurmella on
kokonaan kielletty. Trimmaus on sallittua
erikseen merkityllä trimmausalueella.
Näyttelymme järjestyksenvalvojat ohjeistavat
näytteilleasettajia oikean trimmauspaikan
suhteen.
Näyttelyyn sisäänpääsy ja pysäköinti ovat
ilmaisia. Myös turistikoirat (näyttelyyn
osallistumattomat koirat) ovat tapahtumaan
tervetulleita, mutta tarkastamme kaikkien koirien
rokotukset, joten otathan jokaiselle mukaan
tulevalle koirallesi rokotustodistukset mukaan.
Myös turistikoirien on oltava vapaita tarttuvista
taudeista sekä Kennelliiton ohjeiden mukaisesti
tunnistusmerkittyjä.

Buffet ja myyntipisteet
Näyttelypaikalla on Marttojen pitämä buffet, joka
sijaitsee näyttelyalueen huoltorakennuksessa.
Lisäksi näyttelyyn on tulossa myyntikojuja.
Varaathan mukaasi käteistä rahaa.

antidopingiin liittyviin tiedotteisiin ohjeisiin ja
sääntöihin osoitteessa
http://www.kennelliitto.fi/FI/toiminta/antidoping
/Antidoping.htm

Myös uudet klubituotteet tulevat myyntiin
näyttelypaikalle. Osta omasi, ennen kuin
loppuvat!

HYVÄÄ NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan kehissä. Laatuarvosanat
osoitetaan värillisellä kortilla. Sertifikaatin
arvoiset (SA) saavat vaaleanpunaisen ruusukkeen.
Valokuvaus
Näyttelypaikalla on Lagottoklubin
valokuvauspiste. Toivomme, että jokainen
näyttelyyn osallistuva koira kävisi jossakin
vaiheessa näyttelyä kuvauttamassa koiransa
valokuvauspisteellä. Otathan koirasi
näyttelynumeron mukaan, kun menet
kuvauttamaan koirasi. Kuvauttaminen on
ilmaista. Julkaisemme kuvat myöhemmin
yhdistyksemme kotisivuilla.

Arvioitu aikataulu:
Kehä 1, 59 lagottoa
Tuomari Antonio Di Lorenzo, Norja
Klo 10:00
Pennut, 6 lagottoa
Klo 10:20
Nartut, 53 lagottoa
Junioriluokka
Nuorten luokka
Avoin luokka
Klo 12:15
Tauko
Klo 12:45
Valioluokka
Veteraaniluokka

Kehä 2, urokset, 31 lagottoa
Tuomari Antonino Di Trapani, Italia

Rokotusmääräykset
SKL:n rokotusmääräykset löytyvät Kennelliiton
kotisivuilta osoitteesta www.kennelliitto.fi >
Kennelliitto > Lomakkeet ja säännöt > Näyttelyt >
Rokotusmääräykset.

Klo 10:00

Tarkastamme kaikkien näyttelyyn tulevien koiran
rokotukset. Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin
ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään
vanhentuneiden rokotusten tai puuttuvan
rokotustodistuksen vuoksi.

Tuomari Sanna Vartiainen

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä (joko Lifechip(Indexel) – tai
Datamars‐mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen
virallisissa näyttelyissä ja niitä tarkistetaan
pistokokein. Mikäli koira on merkitty jollain
muulla kuin edellä mainitulla mikrosirulla, on sen
mukana oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea.
Antidoping‐valvonta
Näyttelyssämme noudatetaan Kennelliiton
antidoping‐sääntöjä. Dopingvalvonta koskee
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Voit tutustua

Klo 12:15

Junioriluokka
Nuorten luokka
Avoin luokka
Valioluokka
Veteraaniluokka

Junior handler
‐nuoremmat 4
‐vanhemmat 5

Loppukilpailut:
Paras pentu: Antonio Di Lorenzo (kehässä 1 heti
pentujen arvostelun jälkeen)
Paras uros: Antonino Di Trapani
Paras narttu: Antonio Di Lorenzo
Paras veteraani: Antonio Di Lorenzo
Näyttelyn paras: Antonio Di Lorenzo
Kasvattajaluokka: Antonino Di Trapani
Jälkeläisluokka: Antonino Di Trapani
Parikilpailu: Antonino Di Trapani
Paras pää: Antonio Di Lorenzo
Paras kihara: Antonio Di Lorenzo

Ajo‐ohjeet: Tsokkisenmäki 5, 41330 Vihtavuori
Laukaan suunnalta: Aja tietä 637 Jyväskylän suuntaan. Käänny vasemmalle tielle 640. 250m päästä käänny
vasemmalle Hermannintie, jonka jälkeen pian kääntyy oikealle Tsokkisenmäki.
Jyväskylän suunnalta: Aja tietä 3/4/E75 suuntaan Oulu/Lentokenttä/Kokkola. Käänny liittymästä
Laukaa/Laajavuori, sen jälkeen käänny vasemmalle Lohikoskentie/tie 637. Pysy tiellä 637 noin 14,5km,
jonka jälkeen käänny oikealle, tielle 640. 250m päästä käänny vasemmalle Hermannintie, jonka jälkeen pian
kääntyy oikealle Tsokkisenmäki.
Kuopion/Mikkelin suunnalta: Aja tietä E63 Jyväskylän suuntaan. Käänny liittymästä tielle 3/4/E75 suuntaan
Oulu/Lentokenttä/Kokkola. Käänny liittymästä Laukaa/Laajavuori, sen jälkeen käänny vasemmalle
Lohikoskentie/tie 637. Pysy tiellä 637 noin 14,5km, jonka jälkeen käänny oikealle, tielle 640. 250m päästä
käänny vasemmalle Hermannintie, jonka jälkeen pian kääntyy oikealle Tsokkisenmäki.

