Tervetuloa Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n

Youngster’s Grand Prixiin 19.10.2019 Jokelaan Tuusulaan!
Tapahtuma järjestetään Rallitassun koulutushallilla, Nukarintie
21, 05400 Jokela.

Tiedustelut:
Emma Pöllä, 040 728 3030 emma.polla@gmail.com

Näyttelyyn on ilmoitettu 57 dalmatiankoiraa. Koirien arvostelu
alkaa klo 10.00. Ennen varsinaisen näyttelyn alkamista järjestämme ohjattua näyttelyharjoittelua halukkaille klo 9.00. Alla
on arvioitu arvosteluaikataulu. Olethan paikalla viimeistään
puolituntia ennen koirasi arvosteluluokan alkua. Kaikkia näyttelyyn osallistuvia koiria pyydetään kuitenkin olemaan paikalla
viimeistään klo 13.15.

Tapahtumatoimikunta toivottaa kaikille hauskaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

Paikalla on pieni buffa, josta voi ostaa pikkusuolaista, pieniä
välipaloja sekä juotavaa. Näyttelyn tauolla järjestetään seniorhandlerkilpailu ja parikilpailu, johon voi ilmoittautua paikan
päällä. Ilmoittautuminen maksaa 3 euroa. Tapahtumassa voit
maksaa vain käteisellä.

Aikataulu:
09.00

Ohjattua näyttelyharjoittelua halukkaille

10.00

Pennut, urokset 5-7 kk		
Parhaan urospennun valinta
Pennut, nartut 5-7 kk		
Pennut, nartut 7-9 kk		
Parhaan narttupennun valinta
ROP- ja VSP-pentu

6		

Juniorit, urokset 9-12 kk		
Juniorit, urokset 12-15 kk		
Parhaan junioriuroksen valinta
Juniorit, nartut 9-12 kk		
Juniorit, nartut 12-15 kk		
Parhaan juniorinartun valinta
ROP- ja VSP-juniori

3
5

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot
ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa,
tulee koiralla olla voimassa penikka- sekä raivotautirokotukset.
Rokotusten tarkastus alkaa klo 8.45. Rokotusten tarkastuksen
yhteydessä saat ilmaisen luettelon sekä koirasi numerolapun.
Muistathan ottaa mukaasi koiran rokotustodistuksen, näyttelyhihnan, hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten,
vesikupin sekä makuualustan koirallesi.
Hallissa on pissasakko 20€. Huolehdithan koirasi ulkoilutuksesta hyvin ennen hallille saapumista. Pidetään näyttelyalue
siistinä, joten kerääthän koirasi jätökset. Kiitos!
Kaikki luokkavoittajat valokuvataan heti kilpailuluokan
jälkeen. ROP-Pentu, ROP-Juniori, ROP-Nuori sekä ROP-Lemmikki osallistuvat päivän päätteeksi BIS-kilpailuun. Kasvattajaja jälkeläisluokkiin osallistuvia koiria pyydetään myös jäämään
näyttelypaikalle.
Tapahtumapaikalla järjestetään GP-kilpailut: Taitavin tassu,
Houkutusten highway ja Etevin etsijä. Näyttelyyn osallistuville
koirille em. kisat veloituksetta. Näyttelyn ulkopuolisille 2€.
Päivän päätteeksi palkitaan Youngster’s Grand Prix-voittaja!
Tapahtumaa sponsoroi Bozita Robur. Tapahtumatoimikunta
kiittää kaikkia sponsoreita sekä tapahtuman järjestämiseen
osallistuneita! Pokaaleja ovat lahjoittaneet Eeva-Maija ja Laura
Ripatti, kennel Holmankarin, Eija Tähtinen, kennel Dalamigos
ja team Very Vigie. Kiitos lahjoituksistanne!
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TAUKO
Tauolla seniorhandlerkilpailu ja parikilpailu
14.00

Nuoret, urokset 15-20 kk		
Nuoret, urokset 20-24 kk		
Parhaan urosnuoren valinta
Nuoret, nartut 15-20 kk		
Nuoret, nartut 20-24 kk		
Parhaan narttunuoren valinta
ROP- ja VSP-Nuori

4
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4
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Lemmikki, urokset		3
Lemmikki, nartut			
2
ROP- ja VSP-Lemmikki
Kasvattajaluokka			
Jälkeläisluokka			
Best In Show
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