KULTAISTENNOUTAJIEN PÄÄNÄYTTELY
9.2.2019 KUOPIO
Järjestäjä: Kuopion Seudun Kultaiset ry
Tervetuloa päänäyttelyyn Kuopioon!
Oheisena on näyttelyn arvosteluaikataulu, luokkakohtaiset
koiramäärät sekä koiran näyttelynumero. Otathan mukaan
näyttelyyn numeron lisäksi koiran rekisterikirjan ja
rokotustodistukset. Näyttelynumeron kiinnittämistä varten
kannattaa varata hakaneula, klipsi tms. Muista myös
näyttelyhihna, makuualusta sekä vesikuppi. Ulkoilutathan
koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Piha/parkkialueella koiran ulkoiluttaminen on kielletty.
Näyttelypaikan ovet avataan klo 8.30. Arvostelu molemmissa
kehissä alkaa klo 10.00. Näyttelypaikalle tulee saapua noin
tunti ennen arvioitua arvosteluaikaa.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Koiramekka, jossa keinonurmialusta.
www.koiramekka.fi/. Osoite: Siikaranta 13, 70620 Kuopio
Kovalla pakkasella hallissa voi olla viileää, joten varaudu
tarvittaessa lämpimin vaattein.

Rokotustentarkastus
Rokotukset ja tunnistusmerkinnät tarkastetaan näyttelyssä
pistokokein. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.

Antidoping
Suomen kennelliiton hyväksymät antidoping-säännöt
koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä,
kilpailuja ja kokeita. Lisätietoja www.kennelliitto.fi.
Arvostelut
Näyttelyssä jaetaan sähköiset arvostelut. Arvostelu tulee
ilmoittajan sähköpostiin automaattisesti. Arvostelu on
mahdollista saada myös paperisena näyttelypaikalla
toimistosta.

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan kehissä. Näyttelytoimikunta ei postita
palkintoja jälkikäteen.

Luokkakohtaiset koiramäärät
Kehä 1 – pennut ja urokset…………………………………..
Tuomari: Gordon Mackenzie, Iso-Britannia
urospennut 5-7kk…………………………………………………
urospennut 7-9kk…………………………………………………
narttupennut 7-9kk……………………………………………….
junioriluokka…………………………………………………………
nuortenluokka……………………………………………………….
avoin luokka………………………………………………………….
käyttöluokka………………………………………………………….
valioluokka…………………………………………………………….
veteraaniluokka…………………………………………………….

15+54

Kehä 2 - nartut………………………………………………………
Tuomari: Jim Richardson, Iso-Britannia
junioriluokka…………………………………………………………
nuortenluokka……………………………………………………….
avoin luokka………………………………………………………….
käyttöluokka………………………………………………………….
valioluokka…………………………………………………………….
veteraaniluokka…………………………………………………….
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Hinnat
Sisäänpääsy ja pysäköinti on veloitukseton.
Showlink Mobiililuettelo 2,99€. Luettelo julkaistaan
näyttelypäivän aamuna klo 6.00.
Paperiversiona näyttelyluettelon hinta on 2 €.

Pidetään näyttelyalue siistinä
Paikalla on erillinen alue koirien trimmaukseen. Muualla
näyttelyalueella koirien trimmaaminen on ehdottomasti
kielletty. Olkaa ystävällisiä ja kertokaa mikäli koira tekee
tarpeensa sisälle. Maksua vahingosta emme peri.

Palvelut näyttelypaikalla
Paikalla tarjoilusta vastaa CafeMekka. Näyttelypaikalla on
tarvikemyyjiä ja tuote-esittelijöitä myyntikojuin, mm.
Lemmikkikauppa Riemu ja Playpoint. Paikalla on myös
eläinlaboratorio Movet tarjoamassa palveluitaan.

Tiedustelut
Jenni Ukkonen, p. 040 741 0900
Piia Serguskin, p. 050 084 6358

Loppukilpailut
ROP – juniori – Jim Richardson
ROP – käyttökoira – Gordon Mackenzie
ROP – veteraani – Gordon Mackenzie
ROP – Jim Richardson
ROP – kasvattajaluokka – Jim Richardson
ROP – jälkeläisluokka – Gordon Mackenzie
Paras pari*
*Paras pari – kilpailuun ilmoittautuminen
näyttelypaikalla klo 13 mennessä

Kaikille luokkasijoittuneille ruusukkeet!
HYVÄÄ NÄYTTELYMENESTYSTÄ JA
MUKAVAA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!
Kuopion Seudun Kultaiset ry

