KERRY- & VEHNÄTERRIEREIDEN ERIKOISNÄYTTELY

TEIVON RAVIRATA 16.6.2019
Tervetuloa näyttelyymme!
Kerry‐ ja Vehnäterrierikerhon erikoisnäyttely
järjestetään 16.6.2019 Teivon raviradalla Tampereen
Ylöjärvellä.
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu
rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne
koiran numerolappu. Näyttely järjestetään ulkona
nurmikkoalueella, joten varauduthan sään mukaiseen
varustukseen. Samaan aikaan alueella on myös
Tampereen ryhmänäyttely FCI4 ja FCI3/10 ryhmille,
irlanninterrierien erikoisnäyttely sekä 4 muun rodun
erikoisnäyttelyt.
Rotujemme erikoisnäyttely on kehissä 5 ja 6.
Arvostelu alkaa kello 10.00. Rokotustodistusten
tarkistus alkaa klo 8.30. Koirien tulee saapua
näyttelypaikalle noin tuntia ennen annettua
arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo
12:00. Alustava aikataulu on:
Kehä 5 Mia Sandgren
kello 10.00 Vehnäterrieri pennut (9)
kello 10.45 Vehnäterrieri, urokset (29)
kello 12.30 Vehnäterrieri, nartut (36)
Kehä 6 Monika Uhlikova
kello 13.00 Kerrynterrieri (15)
Rotukehien lopuksi järjestetään epäviralliset kilpailut,
joihin oikeuttavat lipukkeet tuomari jakaa
rotuarvostelun yhteydessä. Kilpailut ovat:
‐
‐
‐

Paras pää ja ilme (sininen lipuke)
Parhaat liikkeet (vihreä lipuke)
Paras turkki ja väri (oranssi lipuke)

Jos koirasi saa yhden tai useamman kilpailuihin
oikeuttavan
lipukkeen,
pyydämme
sinua
osallistumaan rotukehän lopussa järjestettävään
kilpailuun.
Best in Show kilpailut alkavat noin kello 15.00.
Erikoisnäyttelyn kehät 5 ja 6 sijaitsevat raviradan
nurmialueen päädyssä, kehät merkitty alla olevaan
kuvaan. Kävelymatkaa parkkialueelta on muutama
100 metriä, seuraa opastekylttejä. Teltat voi pystyttää
näyttelykehien ympärille nurmikentälle.

Arvostelun jälkeen näyttelystä saavat halutessaan
poistua kaikki muut paitsi ROP‐koirat, ROP‐veteraanit,
ROP‐juniorit, ROP‐ pennut sekä rotunsa parhaisiin
kasvattaja‐ ja jälkeläisluokkiin kuuluvat koirat.
Toivomme myös, että epävirallisiin kilpailuihin
osallistumisoikeuden saanut koira jäisi kilpailuun.
Kaikki
luokkavoittajat
valokuvataan
alueella
tasatunnein kuvauspisteessä. Kuvattavalla koiralla on
oltava näyttelynumero mukana.
Muista!
Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus,
rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun
kiinnittämistä varten kannattaa varata, hakaneula
tms. Muistathan huolehtia koiran juottamisesta
päivän kuluessa. Muista myös näyttelyremmi,
makuualusta ja vesikuppi! Jos näyttelypäivä on
aurinkoinen, älä jätä koiraasi autoon.
Turistikoirat, luettelo
Näyttelypaikalle voi tuoda myös turistikoiria, jos
rokotustodistus on mukana ja rokotukset kunnossa.
Näyttelyluettelon saat ilmoittautumisen yhteydessä
numerolappua vastaan KV näyttelyn toimistosta
kehien 5‐6 läheisyydessä.
Näyttelypaikan osoite: Teivon
Velodromintie 2, 33420 TAMPERE

Ravirata,

AJO-OHJE JA PYSÄKÖINTI
Omalla autolla löydät perille seuraamalla Teivon
raviradan kylttejä. Teivon ravirata sijaitsee
Tampereen ja Ylöjärven rajalla Vaasantien (kantatie
65) tuntumassa, noin 10 km Tampereen keskustasta
luoteeseen.
Auton saa jättää vain Raviradan parkkipaikoille,
paikalla on pysäköinnin opastus, seuraa heidän
ohjeita.
Bussiyhteydet: Teivon raviradalle pääset Tampereen
kaupungin joukkoliikenteen bussilla numero 80.
Tiedustelut
Ennen näyttelyä ja näyttelypäivänä
Tiina Kurki, puh 0405506336 tai Krista Pirttinen, puh
0407539021.
Hinnat: Näyttelyyn ei ole sisäänpääsymaksua.
ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme
noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä
rokotusmääräyksiä.
Penikkatautia
vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk. Koiran
ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee olla
kulunut vähintään 21 vrk.
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden
vuoden. Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee

rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk
ennen tapahtumaa
TYPISTETYT KOIRAT: 1.1.2001 jälkeen syntyneet
typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n
näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien
koirien on oltava tunnistusmerkitty joko tatuoimalla
tai Indexel/Lifechip‐ tai Datamars‐mikrosirulla. Mikäli
koira on merkitty jollain muulla kuin Indexel/Lifechip‐
tai Datamars‐mikrosirulla, sen mukana on oltava
lukulaite,
jolla
siru
voidaan
lukea.
ANTIDOPING –VALVONTA: Dopingvalvonta koskee
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä,
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi
Palkinnot
Palkinnot
on
noudettava
Kerry‐
ja
vehnäterrierikerhon näyttelyntoimistosta näyttelyn
aikana esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei
lähetetä postitse. Palkinnot on lahjoittanut
sponsorimme Robur.
Kahvio
Teivon raviradalla on kahvio, josta voi ostaa mm.
virvokkeita ja pientä syötävää.
Pidetään ympäristö siistinä
Näyttelyalueella on pidettävä ympäristö siistinä ja
koirat kytkettynä. Ethän jätä mitään roskia tai koiran
karvoja luontoon, vaan korjaat kaikki jälkesi. Koirien
jätökset on siivottava niille varattuihin roskapusseihin
ja koirien siistimisestä tulevat karvat on kerättävä
pussiin ja vietävä roskikseen. Tupakointi on sallittua
vain merkityllä paikalla ja tumpit roskikseen.
Mukavaa näyttelypäivää!

