TERVETULOA
Suomen Englanninkääpiöterrierien PikkuMusta Show’hun
Renkomäen hallille Lahteen!
(Simolankatu 2)

Näyttelymme tuomarina on Tuire Kaimio, kennel Deictic.
Tuomarin toive on, että koirille – erityisesti pennuille ja kokemattomille – annetaan aikaa ja
palkitaan kehässä, sillä on tärkeää, että koiralle tulee positiivinen kokemus.
Kehätoimitsijat: Julia Muukka ja Outi Koponen

Huomio kaikki hallin käyttäjät!
Autoja EI SAA pysäköidä Simolankadun varteen tien tukkeeksi,
alue on pysäköinninvalvonnan alainen paikka!
Koirat tulee ulkoiluttaa muualla ENNEN hallille tuloa, muutoin
PIENET
5 – EIKÄ
7 kk UROKSET
koirien ulkoilutus
vain PENNUT
hallin tontilla
NAAPURIEN porttien
pieliin, koirien jätökset on kerättävä pois myös hallin tontilta ja
laitettava roskakatoksen roskalaatikkoon. Kunkin halli/kerhovuoron vastuuhenkilö on vastuussa siitä, että porukkansa ei
ole naapureille haitaksi.

Näyttely alkaa klo 10.
Katamme piknik -pöydän nyyttäriperiaatteella. Tuothan jotakin naposteltavaa
(mestarileivonnaisiasi, salaattia tms.) tai juotavaa pöytään. Yhdistys tarjoaa keittoa ja kahvia.

Näyttelyluettelon hinta on kolme euroa ja se on samalla arpa.

Luokkajärjestys/Aikataulu
Urospennut / paras urospentu

3

Narttupennut / paras narttupentu

3

Kotivalio (uros) / paras kotivalio

3

Kotivalio (narttu) / paras kotivalio

3

Junioriluokka (uros)

3

Nuortenluokka (uros)

2

Avoinluokka (uros)

1

Valioluokka (uros)

6

Veteraaniluokka (uros)

2

Paras uros -kilpailu
RUOKATAUKO
Junioriluokka (narttu)

6

Nuortenluokka (narttu)

2

Avoinluokka (narttu)

4

Valioluokka (narttu)

12

Paras narttu -kilpailu
Jälkeläisluokka
Kasvattajaluokka
Best In Show Juniori
Best In Show Veteraani
Best In Show
Paras liekkikorva

Näyttelyssä sovelletaan englantilais-suomalaisia näyttelysääntöjä:
•

Koirat sijoitetaan luokittain 1 – 4 (sijoitusruusukkeet). Laatuarvostelua tai SA:ta ei jaeta,
kirjallinen arvostelu normaaliin tapaan.

•

Pentujen luokkavoittajat kilpailevat 1) Paras urospentu ja 2) Paras narttupentu, joista
voittajat kilpailevat BIS-pentu -voitosta.

•

Urosten luokkavoittajat JUN, NUO, AVO, VAL ja VET kilpailevat Paras uros -kilpailussa
sijoista 1 – 4 ja narttujen luokkavoittajat em. luokista Paras narttu -kilpailussa sijoista 1 – 4
(sijoitusruusukkeet).

•

Urosten veteraanien voittaja ja narttujen veteraanien voittaja kilpailevat Best Veteran In
Show -voitosta (ruusuke).

•

Paras uros ja paras narttu kilpailevat Best In Show -voitosta (ruusuke).

•

Kasvattajaluokassa esitetään vähintään kolme, enintään kuusi saman kasvattajan kasvattia
(sijoitusruusukkeet).

•

Jälkeläisluokassa esitetään isän/emän tai molempien jälkeläisiä vähintään kolme koiraa,
jotka voivat olla samasta tai eri yhdistelmistä (sijoitusruusukkeet). Isän/emän olisi hyvä olla
mukana ryhmässä, ei tarvitse kuitenkaan olla ilmoittautunut show’hun.

•

Paras liekkikorva -kilpailu
Tuomari antaa arvostelun yhteydessä ”korvamerkin”, joka oikeuttaa osallistumisen
kilpailuun tuomarin erikoispalkinnosta. Viimeiseksi kokoonnutaan ”korvamerkityt” koirat
sylissä kehään ja tuomari tekee valintansa.

