Tervetuloa Teivoon!
14.8.2022
Näyttelypaikka:
Teivon Ravikeskus.
Näyttelypaikan osoite: Velodromintie 2, 33420
Ylöjärvi.
Rokotusten tarkastus:
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8:30 ja
tarkastukset suoritetaan pistokokein. Koirien on
saavuttava noin tuntia ennen arvioitua rodun
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12:00.
Puutteelliset rokotukset ei oikeuta
ilmoittautumismaksun palautukseen.
Pysäköinti ja sisäänpääsy ilmainen.
Näyttelyalueella ei ole pankkiautomaattia.
Näyttelyalueelle saa tuoda turistikoiria, mikäli ne
on rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen
Kennelliiton määräysten mukaisesti.
Näyttelyn aikana näytteilleasettajia palvelee
Pääkätsomon kahvila, josta on saatavilla lounasta,
kahvia ja virvokkeita. WC:t löytyvät
katsomorakennuksesta.
Kehät sijaitsevat radan keskialueella nurmikolla.

Luettelo:
Mobiililuettelo 2,99 € Ei painettua luetteloa.
Mitattavat rodut:
Mitattavien rotujen mittausajat on merkitty
aikatauluun. Koira tulee mitata ennen arvostelua
ja sen tulee tässä näyttelyssä kilpailla siinä
rodussa, mihin se siirretään.
Peruutukset:
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
joitakin tuomarimuutoksia, jotka näkyvät
aikataulussa tähdellä (*) merkittyinä. Mikäli
koiranomistaja haluaa tästä johtuen peruuttaa
koiransa osallistumisen näyttelyyn, on siitä
ilmoitettava sähköpostitse
ryhmis.teivo@gmail.com viimeistään 12.8.2022
klo 23:59 lähetetyllä sähköpostilla. Liitä mukaan
koiran numerolappu tai ilmoittautumisvahvistus
sekä tilinumero, johon rahat palautetaan.
Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää
palautuksista käsittelykulut 5€ per koira.
INFO
Näyttelypäivinä näyttelytoimiston puhelinnumero
on 0503380114. Ilmoittautumisia koskevat
tiedustelut reetta.orava@gmail.com

ARVIOITU AIKATAULU
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #merkillä, eivätkä ne oikeuta maksunpalautukseen.

HUOM! Maija Lehtonen on perunut
tulonsa ja hänelle merkityt rodut on
siirretty muille tuomareille. Rodut
on merkitty punaisella.

KEHÄ 1
Kaisa Metteri-Gold
chihuahua, lyhytkarvainen
chihuahua, pitkäkarvainen
griffon belge
griffon bruxellois
venäjäntoy, lyhytkarvainen
venäjäntoy, pitkäkarvainen
Villakoirien mittaus klo 12.00
* villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen
* villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen
* villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen
* villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen
* villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen
* villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen
* villakoira, toy
tiibetinterrieri
maltankoira
KEHÄ 2
Satu Ylä-Mononen
Mäyräkoirien mittaus klo 9.50
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen
mäyräkoira, lyhytkarvainen
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen
mäyräkoira, pitkäkarvainen
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen
mäyräkoira, karkeakarvainen
KEHÄ 3
Tarmo Wallin
brasilianterrieri
havannankoira
jackrussellinterrieri
parsonrussellinterrieri
saksanmetsästysterrieri
skotlanninterrieri
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi
* ranskanbulldoggi
* mopsi
* coton de tuléar
* bichon frisé
* lhasa apso
* bedlingtoninterrieri
* valkoinen länsiylämaanterrieri
* kerrynterrieri
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KEHÄ 4
Juha Putkonen
* kromfohrländer
* bolognese
* tiibetinspanieli
* shih tzu
#amerikankarvatonterrieri
#biewerterrieri
#dandiedinmontinterrieri
amerikanstaffordshirenterrieri
bullterrieri
kääpiöbullterrieri
staffordshirenbullterrieri
vehnäterrieri
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KEHÄ 5
Anita Al-Bachy
tenterfieldinterrieri
markiesje
papillon
bostoninterrieri
cavalier kingcharlesinspanieli
kiinanharjakoira
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KEHÄ 6
Nina Janger
airedalenterrieri
australianterrieri
borderterrieri
lakelandinterrieri
manchesterinterrieri
karkeakarvainen kettuterrieri
sileäkarvainen kettuterrieri
cairnterrieri
silkkiterrieri
* englanninkääpiöterrieri
* glen of imaalinterrieri
* norfolkinterrieri
* norwichinterrieri
* skyenterrieri
* yorkshirenterrieri
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Ryhmäkilpailut
FCI3
FCI4
FCI9
Paras kasvattajaluokka
Paras veteraani
Best In Show

Näyttelyn järjestävät
Parkkuun metsästysseura
Ylöjärven koirakerho

Nina Janger
Satu Ylä-Mononen
Kaisa Metteri-Gold
Juha Putkonen
Tarmo Wallin
Tarmo Wallin

