SNAUTSERIEN ERIKOISNÄYTTELY

REIJO LATVALAN MUISTONÄYTTELY
Lauantaina 30.6.2018
Paikka on Lepaan Kartanon piha- alue
Lepaan Kartanontie 35B, 14610 LEPAA

THE SCHNAUZER SPECIALTY SHOW

REIJO LATVALA MEMORIAL SHOW
Saturday, 30th of June 2018
The show will be held at Lepaa Manor
Lepaan Kartanontie 35B, 14610 LEPAA

Tervetuloa Snautserien erikoisnäyttelyyn

Welcome to the Schnauzer specialty show

Näyttelynumerolappuja ei ole postitettu etukäteen paperilla, vaan
numerolaput ovat tämän sähköpostin liitteenä. Jos et pysty tulostamaan
omiasi, niin ne voi myös noutaan näyttelypäivänä näyttelypaikalta
toimistosta. Kehien arvostelujen jälkeen jaetaan kerhon kiertopalkinnot.
Pyydämme kaikkia näyttelyyn osallistuneita olemaan paikalla siihen asti
että kiertopalkinnot saadaan jaettua. BIS kilpailut käydään heti kehien
arvostelujen loputtua. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle tuntia ennen
arvioitua arvosteluaikaa. Muista ottaa mukaan hakaneula, numerolapun
kiinnittämistä varten, sekä koiran rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi,
kestävä panta, talutin ja mahdollinen näyttelyhihna. Näyttely on ulkonäyttely
nurmikentällä.

Participant numbers are not posted as paper mail. The numbers are
attached to this email. If you can’t print your numbers, you can collect those
from the show office before judging, on the day of the show.

Näyttelyteltat saa pystyttää vain näyttelyalueeksi varatulle kentälle.
Koirien ulkoilutus on alueella sallittua mutta kerääthän kaikki koirien
jätökset roskiin, jotta olemme tervetulleita Lepaalle toistekin.
Tupakointi on sallittua vain siihen merkityillä paikoilla.
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä
rokotusmääräyksiä. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ei
toimikunta suorita ilmoittautumismaksua takaisin.
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä,
kokeissa ja kilpailuissa.
Tässä näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan
eläinlääkäri suorittaa pistokokeita. Koirien kivekset tutkii ulkomuototuomari
kehässä. Myös pentuluokan koirilla tulee olla normaalisti laskeutuneet
kivekset.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymiä
antidoping sääntöjä.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetty häntäiset ja / tai typistetty korvaiset
koirat eivät saa osallistua näyttelyyn.
Palkintoesineet
ovat
noudettavissa
arvostelulipuketta
vastaan
palkintojenjakopisteestä BIS kilpailuiden alkamiseen mennessä. Palkintoja
ei lähetetä jälkikäteen postitse.
Pysäköinti näyttelyalueella on ilmainen. Pysäköinti on sallittu vain siihen
merkityille paikoille. Nurmialueille pysäköinti on ehdottomasti kielletty.
numeroista:

0451279927

(Anu)

tai

0505816867

Rotujen arvostelu alkaa kehissä klo 9:00 ja klo 10:00. Sisäänkäynti avataan
klo 7.30. BIS-kehät alkavat n. klo 14:30. Näyttely suljetaan BIS-kehien
loputtua.
Myös näyttelyyn osallistumattomien koirien
rokotustodistukset tarkastetaan koirien tullessa
näyttelypaikalle.

Näyttelytoimikunta toivottaa Sinulle
ja koirallesi menestyksekästä ja
antoisaa näyttely päivää!

BIS Competitions starts after all the classes are judged.
All dogs must arrive one hour prior to the judging time allocated to them.
Remember to bring with you, your dogs registration papers, vaccination
certificates, a water bowl for your dog, a strong collar and leash, and also
possibly a show leash. In order for the ring to proceed without delays, we
kindly ask the exhibitors to be ready by the ringside early enough before the
judging. The show is an outdoor show on grass field.
Show tents are allowed only on the show ground.
Dispose all your dog wastes so that we are welcome again to the
Lepaa mansion.

Rokotukset

Puhelintiedustelut
(Kimmo).

The distribution of Annual Trophies will be done before BIS competitions
start. We would kindly ask participants to stay until these prizes are sharedout. Annual Trophies are only for Finnish Dogs.

Smoking is allowed only at the reserved places
It has been mandatory that all dogs entered to the shows must have a
microchip or a clear ID-tattoo.
In this dog show, we do not have specific vet check for every dog
participating but there will be spot checks done by the vet onsite.
The Anti-Doping rules, approved by the Finnish Kennel Club are enforced.
Visit www.kennelliitto.fi for more Information.
The dogs with cropped ears and / or docked tails born after 1.1.2001 are
not allowed to participate.
Prizes can be collected from the show office during the day until the BIS
competition starts. Prizes will not be delivered to the winners after the show.
Foreign exhibitors please check the Finnish animal import regulations
before your arrival into the country. More information about the import
regulations can be found from internet (http://www.evira.fi/portal/en/). The
vaccination certificates are also checked when entering to the show area. If
the entry to the show area is denied due to insufficient vaccination
certificates, the entry fee is not returned.
Parking is free of charge in the show area. Parking is allowed only the
reserved places. It’s not allowed to park at grass areas.
If you have any questions before or during the show, you can contact the
show office by calling to +358 50 5816867 (Kimmo).
The show area will be open from 7:30am. Judging will begin at 9am and
10am. The BIS rings will start approximately 2:30pm.
Dogs not entered to the show but brought to the
show grounds will have the same vaccinations
certificate requirements than those entered to
the show. Vaccination certificates will also be
checked from dogs not entered to the show but
brought to the show grounds.

We wish you and your dog success
and enjoyable time at the show.

Ajo-ohjeet
Hämeenlinnasta 3-tietä Tampereen suuntaan liittymään 26. Käänny liittymästä 26 Pälkäne/Hattula. Käänny oikealle (Hattula/Pälkäne). Käänny
vasemmalle Tyrvännöntie. Käänny vasemmalle ”Kartano” kyltin kohdaalta (Lepaan Golf/Viinitilan risteyksen jälkeen) ja aja ”Kartano” opasteiden
mukaan P-paikalle.

AIKATAULU / SCHEDULE:
KEHÄ 1 – RING 1
Birgit Bischoff, Saksa ................... ............. 65
Toimitsijat: Leena Urkola ja Heidi Roiha
Snautseri, nartut, p&s .................. 54 ......... 09:00
Snautseri,nartut, musta, ............... 11 .........
ROPit pippuri&suola .................... ............. n.14:00
KEHÄ 2 – RING 2
Stefanie Freitag, Saksa ................. ............. 55
Toimitsijat: Satu Tupeli-Kokkonen ja Sari Kujanpää
Snautseri, urokset, musta ............ 11 ......... 10:00
Snautseri, pennut, p&s................. 3 ...........
Snautseri, urokset, p&s ................ 41 .........
ROPit, mustat .............................. ............. n.14:00
BIS- KEHÄ- n.14:30
Kiertopalkintojen Jako
Paras Pentu: Stefanie Freitag
Paras Juniori: Stefanie Freitag
Paras Veteraani Birgit Bischoff
Paras Pari: Stefanie Freitag
Paras Jälkeläisluokka: Birgit Bischoff
PARAS KASVATTAJA: Stefanie Freitag
BIS: Birgit Bischoff

