Ryhmänäyttely FCI 4/6 & 5/8

RUOVESI 28.8.2022
Tervetuloa näyttelyymme!
Osoite navigaattoreille Pohjankyläntie 375,34450
JÄMINKIPOHJA.
Näyttelypaikka Kauko-Pohjan Nuoriso-seurantalo
sijaitsee Ruoveden Jäminkipohjassa.
Paikka sijaitsee n. 10 km Ruoveden keskustasta
Oriveden suuntaan kantatien 66 varrella.
Vilppulasta tullessa ajetaan Ruhalan T-risteyksestä n. 5 km Oriveden suuntaan.
Oriveden ja Tampereen Teiskon suunnasta
tullessa Teiskon risteyksestä näyttelypaikalle on
n. 2,5 km Ruoveden suuntaan.
Muistathan ottaa mukaan koiran rokotustodistukset, hakaneulan numerolappua varten, koiran
vesikupin, makuualustan ja näyttelyhihnan.
Siivoathan koirasi jätökset näyttelypaikalta,
myös pysäköintialueelta!
Rokotustarkastukset suoritetaan pistokokein.
Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen
ko. rodun arvosteluaikaa. Kuitenkin viimeistään
klo 12.
Arvostelun jälkeen alueelta poistuvat muut kuin
ROP-koirat, ROP-juniorit, ROP-veteraanit sekä
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat
koirat. Ryhmäkilpailut 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.
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen
mukaiset palkinnot palkintojenjakopisteestä.
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Hinnat:
Luettelo 5 €.
Mobiililuettelo 2,99 €.
Sisäänpääsy 5 €.

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarimuutoksia ja mikäli haluat peruuttaa
koirasi osallistumisen näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (merkitty aikatauluun *merkillä) peruutukset lähetetään osoitteeseen:
Merja Outavaara, Rantatie 27 A 8, 34800 Virrat ja
tee se viimeistään 25.8.2022 leimatulla kirjeellä
tai sähköpostilla osoitteeseen
ruovesi.nayttely@gmail.com

Ilmoita koiran nimi sekä omistajan tiedot ja
tilinnumero, minne maksu palautetaan.
Tiedustelut: Ilmoittautumista koskevat
tiedustelut: puh. 040-417 1501 arkisin klo 15.00 –
19.00, info@koiratapahtuma.fi
Näyttelypäivänä tiedustelut 0400-342 326.
Näyttelypaikalla buffetti mistä saa kahvia, teetä,
sämpylää, pullaa ym. Alueella myös
makkaramyynti.

Toivotamme mukavaa ja
menestyksekästä näyttelypäivää!
Järj. Pohjois-Hämeen Ajokoirakerho ja
Hyyrylän Metsästäjät

ARVIOITU AIKATAULU
KEHÄ 1
Arja Koskelo 84
suomenajokoira
beagle
barbet
fieldspanieli
#labradorinnoutaja
(pennut ja veteraanit)
#kooikerhondje
espanjanvesikoira
sileäkarvainen noutaja
kiharakarvainen noutaja
kultainennoutaja
- urokset 11
- nartut 27

KEHÄ 4
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 91
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KEHÄ 2
Auli Haapiainen-Liikanen 70
mäyräkoira, kk
mäyräkoira, lk
mäyräkoira, pk
kääpiömäyräkoira kk
kääpiömäyräkoira lk
kääpiömäyräkoira pk
kaniinimäyräkoira kk
dalmatiankoira
* karjalankarhukoira
* jakutianlaika
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KEHÄ 5
Reino Korpela 100
11.15
siperianhusky
samojedinkoira
labradorinnoutaja
(ei pennut ja veteraanit)
- urokset 29
- nartut 34

KEHÄ 3
Maija Mäkinen 84
dreeveri
eestinajokoira
hannoverinvihikoira
basset hound
grand basset griffon vendéen
portugalinvesikoira
walesinspringerspanieli
englanninspringerspanieli
cockerspanieli
amerikancockerspanieli
* novascotiannoutaja
* itäsiperianlaika
* lapinporokoira
* kishunkoira
* länsigöötanmaanpystykorva
* suomenlapinkoira
* suomenpystykorva

eurasier
harmaa norjanhirvikoira
etnankoira
japaninpystykorva
valkoinen ruotsinhirvikoira
alaskanmalamuutti
jämtlanninpystykorva
perunkarvatonkoira, keskikok
basenji
pohjanpystykorva
portugalinpodengo, sk, pieni
pomeranian
mittelspitz, musta ja ruskea
mittelspitz, muut värit
kleinspitz, musta ja ruskea
kleinspitz, muut värit
keeshond
amerikanakita
akita
* shiba
* lagotto romagnolo

12.45

09.00

10.00

11.30

Ennalta ilmoitettu tuomarimuutos #-merkillä.
Näytt.maksun palautukseen oikeuttava
tuomarimuutos *-merkillä.

