HARJAVALLAN RYHMÄNÄYTTELY 2013
FCI:N RYHMILLE 1 & 2 HARJAVALLASSA
Hosiossaaren koirakentällä 25. ‐ 26.5.2013

Tervetuloa Harjavallan ryhmänäyttelyyn !
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koiran
näyttelynumero. Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja,
rokotustodistus ja numerolappu sekä koiralle näyttelytalutin,
makuualusta ja vesikuppi.
Rokotustodistusten tarkastus alkaa lauantaina ja sunnuntaina klo
8:30. Eläinlääkärintarkastukset ja antidoping ‐toimenpiteet
suoritetaan pistokokein. Kaikkien koirien rokotukset tarkistetaan!
Koirien on saavuttava rokotustodistusten tarkastukseen tuntia
ennen arvioitua rodun arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo
12:30. Ryhmäkilpailut alkavat molempina päivinä n. klo 16:00
Näyttelytoimikunta ei palauta takaisin ilmoittautumismaksua,
mikäli koira hylätään puutteellisten rokotusten tai
tunnistusmerkintöjen vuoksi. Näyttelyssä noudatetaan Suomen
Kennelliiton rokotusmääräyksiä sekä antidoping‐sääntöjä.
Lisätietoja rokotus‐ ja tunnistusmerkinnöistä sekä
antidopingsäännöistä www.kennelliitto.fi .
Koirien tunnistusmerkintä (joko Indexel‐ tai Datamars‐mikrosiru tai
tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä,
kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty jollakin muulla kuin
Indexel tai Datamars‐mikrosirulla, on sen mukana oltava lukulaite,
jolla siru voidaan lukea. Tunnistusmerkinnät tarkistetaan järjestäjän
toimesta pistokokein.
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään suuresta koiramäärästä
johtuen joitakin tuomarimuutoksia, jotka näkyvät aikataulussa
seuraavasti: (*) = tuomarimuutos.
Mikäli koiranomistaja haluaa tuomarimuutoksesta (*) johtuen
peruuttaa koiransa osallistumisen näyttelyyn, on siitä ilmoitettava
kirjallisesti viimeistään 21.5.2013 päivätyllä kirjeellä (postileima)
osoitteella:
Harjavallan ryhmänäyttely, Minna Hyötilä
c/o Pyhän Henrikintie 1206C, 27710 KÖYLIÖ.
Mukaan peruutukseen on liitettävä koiran numerolappu.
Ilmoittakaa oman nimenne ja tilitietojenne lisäksi minkä nimistä ja
rotuista koiraa peruutus koskee. Näyttelytoimikunnalla on oikeus
vähentää palautuksista pankin ottamat kulut sekä muut
toimitusmaksut 5,00 €. (Näyttelyiden järjestämisohje A 3.3.,
koiranäyttelysäännöt kohta 5.)
Näyttelypaikka sijaitsee Harjavallassa Hosiossaaren koirakentällä
kantatie 43 varrella (Harjavalta‐Eura). Opasteet Valtatie 2:lta
Porista ja Helsingistä päin sekä kantatie 43:lta. Autonavigaattoreita
varten näyttelypaikan osoite on: Hosiossaarentie 1, HARJAVALTA.

Näyttelypaikalla on KAHVILA, jossa on myynnissä ruokaa, kahvia,
sämpylöitä, munkkeja sekä juomia. Makkarapisteessä myynnissä
Kivikylän A‐luokan grillimakkaroita.

PÄÄSYLIPPUJEN HINNAT
Yksi henkilö/koira pääsee näyttelyyn ilmaiseksi sisään.
pääsylippu 6 €
pysäköinti
3€
luettelo
5€
alle 15 ‐vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi
LÄHIN PANKKIAUTOMAATTI löytyy Harjavallan keskustasta
n. 2,5 km näyttelypaikalta.
VAROITUS! Älä jätä koiraa aurinkoisella ilmalla kuumaan autoon.
Alueella olevia autoja tarkkaillaan ja jos kehotuksesta huolimatta
koiria ei kuumista autoista poisteta, niin asiasta tiedotetaan
Kennelliittoon, jolloin asia siirtyy kurinpitolautakunnan käsittelyyn.
Seurauksena saattaa olla näyttelykielto.

Lauantaina 25.5.2013 arvostellaan ryhmä 1 ja sunnuntaina
26.5.2013 arvostellaan ryhmä 2
sekä Best in Show.
Näyttelykentällä on myös Suomen Pyreneläiset ry:n
erikoisnäyttely pyreneittenkoirille ja
pyreneittenpaimenkoirille . Erikoisnäyttelyn ryhmäkilpailut
ovat Harjavallan ryhmänäyttelyn yhteydessä isossa kehässä
n. klo 16:00 alkaen.
Näyttelypäivinä teitä palvelevat näyttelyn toimistossa
tiedustelunumerot: 046 – 592 1078 ja 044‐572 4257
Toivotamme Teidät sydämellisesti tervetulleiksi
Harjavallan ryhmänäyttelyyn. Miellyttävää ja
menestyksekästä näyttelypäivää Teille kaikille toivottaa:

Harjavallan ryhmänäyttelyn näyttelytoimikunta

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
Lauantai 25.5.2013

* tuomarimuutos
Sunnuntai 26.5.2012

FCI 1

Kehä 1
Mile Aleksoski, Makedonia
shetlanninlammaskoira
pennut (4), urokset (22)
nartut (51)
Kehä 2
Anca Giura, Romania
collie, lyhytkarvainen
colllie, pitkäkarvainen

(77)
77
9:30
11:30

(85)
26
58
pennut(4), urokset(26)
nartut(28)

tsekinpaimenkoira
Kehä 3
Salvatore Giannone, Ranska

9:30
11:00

Kehä 4
Zorica Salijevic, Ruotsi
belgianpaimenkoira, groenendael
belgianpaimenkoira, tervueren
belgianpaimenkoira, malinois
belgianpaimenkoira, lakenois
saksanpaimenkoira
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen
hollanninpaimenkoira lyhytkarvainen
hollanninpaimenkoira pitkäkarvainen
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen
owczarek podhalanski
polski owzarek nizinny
mudi
pumi
puli valkoinen
Kehä 5
Harto Stockmari, Suomi
australianpaimenkoira
australiankarjakoira
australiankelpie
valkoinen paimenkoira
beaucenpaimenkoira
partacollie
vanhaenglanninlammaskoira
welsh corgi pembroke
welsh corgi cardigan
lancashirenkarjakoira
Kehä 6
Tarja Löfman, Suomi
*bordercollie

(72)
21
6
17
6
5
1
10
5
1

Kehä 2
Anca Giura, Romania
kääpiöpinseri

(75)
46

10:00
11:45

13:00
1

(82)

urokset (17)
nartut (29)

(Harj. arv. Tarja Löfman pyreneittenpaimenkoira pk)

schipperke
slovakiancuvac
bouvier (des flanders)
brienpaimenkoira
schapendoes
katalonianpaimenkoira
pyreneittenpaimenkoira lyhytkarvainen
pyreneittenpaimenkoira pitkäkarvainen

FCI 2

Kehä 1
Mile Aleksoski, Makedonia
newfoundlandinkoira
landseer
hovawart
venäjänmustaterrieri
cane corso
mastiffi
bokseri
shar pei
keskiaasianpaimenkoira

21
1
6
6
5
1
4
38

(84)
18
13
6
1
14
4
8
2
1
2
4
6
4
1
(80)
21
6
4
6
1
7
4
14
13
4

(23)
23

9:30

12:30

9:30

12:00
13:00

9:30

11:30

13:00

10:00

pinseri
rottweiler
bordeauxindoggi
kanariandoggi
Kehä 3
Salvatore Giannone, Ranska
tanskandoggi harlekiini & musta
tanskandoggi keltainen&tiik.juov.
tanskandoggi sininen
pyreneittenkoira
pyreneittenmastiffi
englanninbulldoggi
Kehä 4
Zorica Salijevic, Ruotsi
berninpaimenkoira
pennut (2)urokset (16)
nartut (21)
leonberginkoira
bernhardinkoira pitkäkarvainen
bernhardinkoira lyhytkarvainen
espanjanmastiffi
estrelanvuoristokoira pitkäkarv.
appenzellinpaimenkoira
apinapinseri
Kehä 5
Harto Stockmari, Suomi
dobermanni
bullmastiffi
tiibetinmastiffi
suursnautseri musta
snautseri pippuri & suola
kääpiösnautseri valkoinen
kääpiösnautseri musta hopea
kääpiösnautseri musta
kääpiösnautseri pippuri & suola
tanskalais ‐ruotsalainen pihakoira

9:30
11:00

4
18
4
3
(49)
13
7
3
14
3
9

(79)
39

25
8
1
2
1
2
1

(64)
10
10
3
4
9
5
7
6
5
5

13:00

10:00

11:30

9:30
10:30
12:00

10:00

12:00

