Tervetuloa Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n

Dalympialaisiin 8.2.2020 Lappeenrantaan
Tapahtuma järjestetään Heartraiders Akatemian hallilla, Tukkikatu 5, 53900 Lappeenranta. Tuomarina toimii Kätlin Klein,
kennel Dalylove, Virosta.
Näyttelyyn on ilmoitettu 62 dalmatiankoiraa. Koirien arvostelu
alkaa klo 9.30. Ohessa on arvioitu arvosteluaikataulu. Olethan
paikalla viimeistään tuntia ennen koirasi arvosteluluokan alkua. Kaikkia näyttelyyn osallistuvia koiria pyydetään kuitenkin
olemaan paikalla viimeistään klo 12.00.
Paikalla on pieni buffetti, josta voi ostaa pikkusuolaista, pieniä
välipaloja sekä juotavaa. Buffettiin käy vain käteinen, joten varaathan sitä mukaan. Tuomarin tiukasta aikataulusta johtuen,
emme järjestä tänä vuonna tauolla Seniorhandler-kilpailua.
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.

Aikataulu:
Klo 09.30
		
		
		
		
		
		
		
		

Urokset, pentuluokka 5-7 kk ............1
Urokset, pentuluokka 7-9 kk ........... 3
Parhaan urospennun valinta
Nartut, pentuluokka 5-7 kk ............. 6
Nartut, pentuluokka 7-9 kk ............. 3
Parhaan narttupennun valinta
ROP- ja VSP-pentu
Pentujen kasvattajaluokka ................ 2
Pentujen jälkeläisluokka ................... 2

Klo 10.30
		
		
		
		
		

Urokset, junioriluokka ..................... 4
Urokset, nuortenluokka .................... 4
Urokset, valioluokka ......................... 6
Urokset, veteraaniluokka .................. 3
Urokset, lemmikkiluokka ................. 2
Parhaan uroksen valinta

		TAUKO

Hallissa on pissasakko 10€. Huolehdithan koirasi ulkoilutuksesta hyvin ennen hallille saapumista. Pidetään näyttelyalue
siistinä, joten kerääthän koirasi jätökset. Kiitos!

Klo 12.00
		
		
		
		
		
		

Nartut, junioriluokka ........................ 9
Nartut, nuortenluokka ...................... 3
Nartut, avoin luokka ......................... 6
Nartut, valioluokka ........................... 7
Nartut, veteraaniluokka .................... 4
Nartut, lemmikkiluokka ................... 1
Parhaan nartun valinta

Muistathan ottaa mukaasi koiran rokotustodistuksen, näyttelyhihnan, hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten,
vesikupin sekä makuualustan koirallesi. Ota mukaasi myös
sisäkengät, sillä hallissa ei saa käyttää ulkokenkiä.

		
		
		
		

ROP- ja VSP-juniori
ROP- ja VSP-veteraani
ROP- ja VSP-lemmikki
ROP ja VSP

Kaikki luokkavoittajat valokuvataan heti kilpailuluokan
jälkeen. ROP-Pentu ja ROP osallistuvat päivän päätteeksi
BIS-kilpailuun. Kasvattaja- ja jälkeläisluokkiin osallistuvia
koiria pyydetään myös jäämään näyttelypaikalle. Tuomari
kutsuu haluamansa koirat iltapäivällä järjestettävään Paras Pää,
Parhaat Liikkeet, Paras Pilkutus ja Valoittavin Persoona -kilpailuihin, joten pyydämme myös kutsun saaneita koiria jäämään
näyttelypaikalle.

		Kasvattajaluokka ................................ 7
		Jälkeläisluokka ....................................2

Rokotusten tarkastus alkaa klo 8.30. Rokotusten tarkastuksen
yhteydessä saat ilmaisen luettelon sekä koirasi numerolapun.

Tapahtumapaikalla järjestetään Dalympialaisrata tehtävineen,
johon osallistuminen on näyttelyyn ilmoitetuille koirille ilmainen. Näyttelyn ulkopuolisille osallistuminen maksaa 2€.
Tapahtumaa sponsoroi Bozita Robur. Tapahtumatoimikunta
kiittää sponsoria sekä tapahtuman järjestämiseen osallistuneita!
Tiedustelut:
Tiina Tuuva, 046 904 5179 / magicalspots.tuuva@gmail.com
Tapahtumatoimikunta toivottaa kaikille hauskaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

		
		
		
		

Parhaan pään valinta
Parhaiden liikkeiden valinta
Parhaan pilkutuksen valinta
Valloittavimman persoonan valinta

		

Best In Show

