Hyvä Näytteilleasettaja,
Kiitos ilmoittautumisesta ja lämpimästi tervetuloa Saksanpaimenkoirien Päänäyttelyyn 2017 Lohjalle.
Lue tämä kirje huolella, tässä on paljon asiaa. Kaikkiaan koiria on ilmoitettu näyttelyyn 176 kpl. Lyhytkarvaisia
pentuja on 64, pitkäkarvaisia pentua 9. Aikuisia koiria on 103, joista 21 on pitkäkarvaisia. Kaikki ajat aloitusta lukuun
ottamatta ovat noin aikoja ja pienet muutokset ovat mahdollisia.
Yleiset säännöt:
•

•

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton sääntöjä, antidoping-sääntöjä ja voimassaolevia
rokotusmääräyksiä. Näyttelyyn osallistuvan koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja merkintä tarkistetaan kehässä
ennen arvostelun alkua.
Luokissa yli 12 kk suoritetaan laukausvälinpitämättömyyskoe. Luokissa 18-24kk ja yli 24 kk koirilla pitää olla
virallinen lonkkakuvauslausunto. Luokissa yli 24 kk VA-V arvosanoista kilpailevilla tulee olla hyväksytty koetulos,
joka tarkistetaan koiran kilpailukirjasta. Kilpailukirja on esitettävä aamulla ilmoittautumisen yhteydessä, lisäksi
päänäyttelyssä jaettava VA ja V arvosana voidaan jakaa koirille, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti
rohkeuskokeen.

Palkinnot ja valokuvaus:
•
•
•
•

Palkintojenjaot suoritetaan näyttelyn loputtua. Luokissa palkitaan luokan 5 parasta korkeimman arvosanan
saanutta koiraa, koirat palkitaan pokaalein/mitalein ja osin ROYAL CANIN tuotepalkinnoin!
Kirjallisen arvostelun saat numerolappua vastaan eli muista palauttaa numerosi
Aikuisista koirista kuvataan 5 parasta ja pennuissa voittajat, valokuvaus URMA, HUOLEHDI että koirastasi
otetaan näyttelypaikalla kuva!
URMA voi ottaa myös muita kuvia, tilaukset ja ilmoittautumiset paikan päällä

Näyttelyalue ja pysäköinti:
•
•

•

•
•
•

Paikalla on hyvä buffetti, huom käteismaksu!
Näyttely järjestetään kaupungin yleisellä urheilualueella eli pyydämme jokaista koiran omistajaa pitämään
huolen siitä, että paikka pysyy siistinä ja keräämään koirien jätökset pois, jotta pääsemme paikalle taas
uudestaan.
Pysäköintialue on näyttelyalueen viereinen hiekkakenttä, pysäköintimaksu on 5€ päivä tai 10€ kolme päivää
sisältäen luettelon. Varaa tasaraha kiitos, HUOM Katualueella on remontti, joten noudata pysäköinnin
ohjaajien neuvoja ja ole varovainen, kadunvarteen pysäköinti ei ole mahdollista
Näyttelypaikan parkkipaikka on aurinkoinen (jos sää sallii) joten muistakaa huolehtia koirienne hyvinvoinnista
Paikalla on tarvikemyyjiä!
Koirien vastaanotto on pysäköintialueen huoltorakennuksella, koirien on saavuttava näyttelyyn klo 12:00
mennessä!

Aikataulu ja arvostelujärjestys Perjantaina 9.6.2017 arvostellaan pennut, pentuja on ilmoitettu 73 kpl, lisäksi on 1
kpl urosten jalostusryhmiä Sensen mann Yaxham ja illalla rohkeuskoeharjoitukset.
klo 9:00

Pentujen vastaanotto alkaa

klo 10:00

Jälkeläisluokat, Urosten jälkeläisluokkia esitetään 1 kpl: Sensen mann Yaxham 8 jälkeläistä, Jos
pentusi on tämän uroksen jälkeläinen on sen osallistuttava jalostusluokkaan karvasta riippumatta

10:15

Pentujen yksittäisarvostelut ja kilpailuluokat kahdessa kehässä yhtä aikaa
Pentujen kasvattajaluokat

noin klo 15:00 Palkintojenjaot pennut, kasvattajaluokat
klo 16:00 rohkeuskoeharjoitukset urokset, ilmoittautuminen toimistossa klo 15:45 mennessä, nartut myöhemmin
illalla n. klo 19
Koiramäärät luokittain:
4-6 kk
nartut 12 +3
6-9 kk
nartut 18 + 2
9-12kk
nartut 9 + 0

urokset 8 +2
urokset 13 + 1
urokset 4 + 1

12-18 kk nartut 19 + 3 urokset 14 + 7
18 -24kk nartut 13 + 3 urokset 7 +3
yli 24 kk nartut 11 + 2 urokset 18 + 3
Aikataulu ja arvostelujärjestys Lauantaina 10.6.2017 arvostellaan rohkeuskoe ja aikuisten koirien
yksittäisarvostelut
klo 8:00

koirien vastaanotto

klo 9:00

Rohkeuskoe nartut ja urokset numerojärjestyksessä

n. klo 11:00

Yksittäisarvostelut, ei avauskehiä luokittain vapaassa järjestyksessä

n. klo 13:00

tauko ja Lapsi & Koira kilpailu, ilmoittautumiset toimistoon klo 12 mennessä, luokat 5 - 10v ja 10 15v, ottakaa ihmeessä lapset mukaan ja kannustakaa osallistumaan leikkimieliseen kilpailuun!

klo 19:00

Illanvietto, Ravintola Cumulus, Siuntio, hinta 30€, etukäteen varatut liput lunastetaan näyttelypaikalta
käteisellä, kysy toimistosta ( huom tunnin myöhempi aloitusaika)

Sunnuntaina 11.6.2017 arvostellaan aikuisten koirien kilpailuluokat ikäjärjestyksessä nartut ja pitkäkarvaiset aina
ensin
klo 9:00 kilpailuluokat alkavat 12-18 kk pk nartuilla, 12-18 kk pk urokset, 12-18 nartut normaalikarvaiset jne
Kasvattajaluokat (3 kpl)
n. klo 15:00 palkintojen jaot
AJO-OHJE:
Näyttelypaikan osoite on Kisakuja (7), 08700 LOHJA ja parhaiten löydät paikalle Valtatie 25:lta, jossa on opasteet.
Ohessa myös ajo-ohje
AJO-OHJE: Eli aja valtatie 25 Virkkalaan saakka, riippuen tietenkin mistä suunnasta tulet, mutta kuitenkin ”virkkalan
ristiltä” (lähellä ST1 huoltoasema, käänny Virkkalan keskustaan ja edelleen liikenneympyrästä kohti keskustaa.
Käänny oikealle Shell-huoltoaseman kohdalta Lähdehaantielle ja aja suoraan. Sitten kurvista vasemmalle
Suninhaantielle ja peltoaukean jälkeen Kisakujalle.
Jossain risteyksissä on mustavalkoinen tiekyltti VIRKKALAN URHEILUKENTTÄ. (huom navikat ohjaavat jo
Tynninharjulta Virkkalaan, mutta sieltä suunnasta ei saa Kisakujalle kääntyä eli aja Lähdehaantien kautta ja remontin
takia katu on pois käytöstä)

Kysyttävää 041-5452696 Tuula Virtanen, Jari Wetterstrand 040-7470514
Toivotamme kaikille hyvää näyttelymenestystä, tervetuloa!
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