Tervetuloa näyttelyymme Mäki-Pohdon raviradalle
Ylistaroon 11.6.2022!
Osoite navigaattoreille Tuulivuorentie 185, 61400
Ylistaro.
Ajo-ohjeet Mäki-Pohtoon Lapualta päin tuleville.
Ajettaessa Lapualta Vaasaa kohti 500m Ylistaron
Kirkon jälkeen ennen Kyrönjoen siltaa käänny
oikealle Reiniläntielle. Aja 1.6km ja käänny
oikealle Hevosmiehentielle, jonka varressa onkin
jo liikenteen ohjaajat.
Seinäjoelta päin tuleville.
Tultaessa Seinäjoelta Ylistaroon käänny kohti
Lapuaa. Aja 850m Kyrönjoen yli ja käänny
vasemmalle Reiniläntielle. Aja 1.6 km ja käänny
oikealle Hevosmiehentielle jonka varressa onkin
jo liikenteen ohjaajat.
Vaasasta päin tuleville.
Tultaessa Vaasasta Ylistaroon käänny kohti
Lapuaa. Aja Kyrönjoen yli ja käänny
vasemmalle Reiniläntielle. Aja 1.6km ja käänny
oikealle Hevosmiehentielle jonka
varressa onkin jo liikenteen ohjaajat.

Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen
mukaiset palkinnot palkintojenjakopisteestä.
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Hinnat: Mobiililuettelo 2,99 €.
Luettelo 5 €
Näyttelyalueella käytössä käteinen ja
korttimaksupääte.

Tiedustelut:
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut:
puh. 040 41 71 501 tai info@koiratapahtuma.fi.
Näyttelypäivänä tiedustelut puh. 045 34 76 007.

Näyttelyalueella buffetti mistä saa kahvia, teetä,
pullaa, makkaraa jne.
Myynnissä myös Biofarmin tuotteita.

Oheisena koirasi näyttelynumero ja näyttelyn
arvioitu arvosteluaikataulu.
Muistathan ottaa mukaan koiran rokotustodistukset, hakaneulan numerolappua varten, koiran
vesikupin, makuualustan ja näyttelyhihnan.
Siivoathan koirasi jätökset näyttelypaikalta,
myös pysäköintialueelta!
Näyttelytelttojen väliin tulisi jättää reilusti välimatkaa. Teltat saa pystyttää vain niille varatulle
alueelle.
Rokotustarkastukset suoritetaan pistokokein.
Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen
ko. rodun arvosteluaikaa. Kuitenkin viimeistään
klo 12.
Loppukilpailut alkavat kaikkien kehien jälkeen.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton
näyttelysääntöjä, mukaan lukien rokotusmääräykset ja antidoping - säännöt.
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten
rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua
makseta takaisin.

Muistutamme vielä oheistapahtumista. SSK:n
tokokisa, vesityökokeet ja näyttelyillallinen
lauantaina sekä SSK:n haulikkomestaruuskisa ja
vesityökokeet sunnuntaina.

Toivotamme mukavaa ja
menestyksekästä
näyttelypäivää!
järj. Ylistaron Metsästysseura ry

ARVIOITU AIKATAULU

KEHÄ 1
Tarja Kallio (86)
auvergnenseisoja
bourbonnaisinseisoja
bretoni
italianseisoja
spinone
KEHÄ 2
Emma Pirilä (60)
lk saksanseisoja
(nuo, avo, käy, val)
- urokset 26
- nartut
34
KEHÄ 3
Joanna Pronin (88)
lk saksanseisoja
(pennut, jun, vet)
# weimarinseisoja, lk
# weimarinseisoja, pk
# braque de l´ariege
# burgosinseisoja
# kk slovakianseisoja
# kk saksanseisoja
- pennut
1
- urokset 21
- nartut
19

KEHÄ 4
Erja Nummi (69)
kk unkarinvizsla
lk unkarinvizsla
stabijhoun
isomünsterinseisoja
pienimünsterinseisoja
pk saksanseisoja
sininenpicardienspanieli
portugalinseisoja
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Ennalta ilmoitettu varatuomari #-merkillä

Loppukilpailut aloitetaan kaikkien kehien valmistuttua.
Paras pentu, paras jälkeläisryhmä
paras juniori, paras käyttöluokan koira
paras veteraani, paras liikkuja
paras kasvattajaryhmä
Best in Show

Erja Nummi
Tarja Kallio
Joanna Pronin
Emma Pirilä
Erja Nummi

