ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
KEHÄ 36
MICAEL JOHANSSON, RUOTSI..................... 37
sileäkarvainen collie
UROKSET......................................................................
Pentuluokka 5-7 kk................................ 2....16:30
Pentuluokka 7-9 kk................................ 1...............
NARTUT........................................................................
Pentuluokka 5-7 kk................................ 1...............
Pentuluokka 7-9 kk................................ 1...............
UROKSET......................................................................
Junioriluokka........................................... 2...............
Avoin Luokka........................................... 5...............
Valioluokka............................................... 6...............
Veteraaniluokka...................................... 3...............
NARTUT........................................................................
Junioriluokka........................................... 1...............
Nuortenluokka........................................ 3...............
Avoin Luokka........................................... 4....18:00
Valioluokka............................................... 5...............
Veteraaniluokka...................................... 3...............
Kasvattajaluokka.................................... 2...............
Jälkeläisluokka......................................... 1...............

KEHÄ 37
LIDIJA OKLESCEN, ..................................................................... 56
pitkäkarvainen collie - urokset
Pentuluokka 5-7 kk................................ 3....16:30
Pentuluokka 7-9 kk................................ 4...............
Junioriluokka........................................... 8...............
Nuortenluokka........................................ 8...............
Avoin Luokka.........................................24....18:00
Valioluokka............................................... 4...............
Veteraaniluokka...................................... 5...............
Kasvattajaluokka.................................... 6...............

KEHÄ 38
EVA ERIKSSON, RUOTSI............................................................ 61
pitkäkarvainen collie - nartut...............................
Pentuluokka 5-7 kk................................ 9....16:30
Pentuluokka 7-9 kk................................ 2...............
Junioriluokka.........................................12...............
Nuortenluokka........................................ 7....18:00
Avoin Luokka.........................................24...............
Valioluokka............................................... 4...............
Veteraaniluokka...................................... 3...............
Jälkeläisluokka......................................... 3...............

TERVETULOA ERIKOISNÄYTTELYYN!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine koiramäärineen
sekä
ilmoittamasi
koiran
numerolappu. Muista ottaa
mukaan näyttelyyn koiran
rekisteritodistus,
rokotustodistukset ja näyttelynumero.
Numerolapun kiinnittämistä
varten kannattaa varata klipsi,
hakaneula tms. Muista myös
näyttelyremmi, makuualusta
ja vesikuppi! Ulkoiluta koirasi
ennen näyttelyalueelle saapumista. Näyttely on drive-in,
joten arvostelun jälkeen saavat
poistua muut paitsi rotunsa
parhaat (ROP), ROP-veteraanit
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Näyttelypaikka
Ajo-ohje
Sorsasalon raviradan osoite navigaattoriin on: Puikkarintie 20
Kuopio
Ravirata sijaitsee valtatie VT 5
(E63) varressa Kuopion pohjoispuolella. VT 5:llä on raviradan
kohdalla moottoritie ja sisääntulorampin numero on etelästä ja
pohjoisesta 72.

Hinnat
Sisäänpääsy
Luettelo 		
Pysäköinti

ilmainen.
ilmainen.
ilmainen

tarkastus

Palkintoesineet
foteltasta.

Tiedustelut /Information
Ilmoittautumisia
koskevat
tiedus
telut
PawDium:
info@pawdium.fi
tai
040 1487 780 (in English & på
svenska) arkisin klo 12–18.
Muut tiedustelut Tanja Kuisma 040 045 3090 In English / på
svenska +358 40 045 3090
e-mail: tanjacollie@gmail.com
N ÄY T T E LY PÄ I VÄ N Ä
Jaana Paasonen 050 376 5049
Rokotusohjeet

Häkkialueet
Alueet ovat pääosin radan
keskialueen nurmikoilla. Kaviouran sisäreunassa on myös
tilaa, TILA MERKITTY VALKOISIN MERKKIPAALUIN.
Mikäli jonakin päivänä kaikki
kehät eivät ole käytössä voi
ko. kehäaluetta käyttää häkkialueena. Koko viikonlopun
ajaksi jätettävät teltat on sijoitettava raviradan nurmialueelle.
Liikkumisen helpottamiseksi
radan keskialueen ja kehäalueen välillä rakennettu sopivin välein tilapäisiä kulkusiltoja.
Palkinnot

Rokotustentarkastus
Rokotustodistusten

alkaa klo 15:30, niiltä koirilta, jotka eivät osallistu Sawo
Show -näyttelyihin. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua
arvosteluajan alkamista.

jaetaan

in-

Näyttelyssämme
noudatetaan
Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä
rokotusmääräyksiä.
Tarkastamme näyttelyyn tultaessa
jokaisen koiran rokotustodistukset.
Jos koiran osallistuminen hylätään
puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta
takaisin. 1.1.2015 alkaen rokotusmääräyksissä penikka-ja raivotautirokotuksien varoajat pidentyivät
kolmeen viikkoon.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä,
kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi
tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät
tarkastetaan pistokokein. Koira, jota
ei ole tunnistusmerkitty, suljetaan
pois näyttelyistä. Mikäli tatuointi
on epäselvä, koira saa osallistua,
mutta omistajan on huolehdittava
siitä, että koira tunnistusmerkitään
uudelleen ja uudesta merkitsemisestä toimitetaan todistus näytte-

VALOKUVAUS

Kaikista kilpailuluokissa sijoittuneista (JUN1-4, NUO 1-4 jne) otetaan valokuvat
näyttelypaikalla. Jos siis onni potkaisee ja olette sijoittuneiden joukossa, älä
suin päin ryntää onnenjuhliin vaan jää valokuvattavaksi! Kuvia otetaan kehässä
heti kilpailuluokan jälkeen.

lytoimikunnalle kuukauden sisällä
näyttelyistä. Tunnistusmerkinnän on
oltava luettavissa tapahtumapaikalla
tai osallistumisoikeus kyseiseen tapahtumaan ei täyty.
Antidopingvalvonta Suomen
Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja
kokeita. Lisätietoa tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Mukavaa näyttelypäivää!

RYHMÄKILPAILUT
paras pentu ..................................Lidija Oklescen
paras veteraani...........................Eva Eriksson
paras kasvattajaryhmä ...........Lidija Oklescen
paras jälkeläisryhmä ...............Eva Eriksson
näyttelyn paras ..........................Micael Johansson

