
Tervetuloa eRRkkariin 3.9.2022!

Oheisena näyttelyn arvioitu
arvosteluaikataulu sekä koiran
näyttelynumero. Lemmikkiluokkien ja
paperikutsujen näyttelynumerot saa
näyttelypaikalta. Ota mukaan näyttelyyn
koiran rekisterikirja, rokotustodistus ja
numerolappu ja pidike sekä koiralle
näyttelytalutin, makuualusta ja vesikuppi.

NÄYTTELYPÄIVÄ
Näyttelypaikalle saapuminen klo 8:00
alkaen. Arvostelua ei aloiteta ennen
aikatauluun merkittyä alkamisaikaa.

ROKOTUKSET JA
TUNNISTUSMERKINTÄ
Näyttelytoimikunta ei palauta
ilmoittautumismaksua, mikäli koira
hylätään puutteellisten rokotusten tai
tunnistusmerkintöjen vuoksi. Näyttelyssä
noudatetaan Kennelliiton
rokotusmääräyksiä (tarkemmat tiedot
Koiramme-lehdessä tai
www.kennelliitto.fi). Koirien
tunnistusmerkintä (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
järjestäjien toimesta pistokokein.

PERUUTUKSET
Jouduimme tekemään päätuomarin osalta
tuomarinmuutoksen 26.7.2022.
Palautukseen oikeuttavat muutokset
näkyvät aikataulussa risuaidalla (#)
merkittyinä. Palautukseen oikeuttava
peruutus on mahdollinen silloin kun koira
on ilmoitettu ko. näyttelyyn 26.7.2022 tai
ennen. Mikäli omistaja haluaa tästä
johtuen peruuttaa koiransa osallistumisen
näyttelyyn, on siitä ilmoitettava viimeistään
2.9.2022 klo 23:59 mennessä lähetetyllä
sähköpostilla osoitteeseen
reetta.orava@gmail.com. Liitä mukaan
koiran ilmoittautumisvahvistus, maksukuitti
sekä tilinumero johon rahat palautetaan.
Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää
palautuksista käsittelykulut.

NÄYTTELYPAIKKA JA OHJEET
Näyttelypaikkana toimii Kaupin
Vinttikoirarata osoitteessa
Kaupinpuistonkatu 21, 33500 Tampere.
Kehät sijaitsevat nurmikolla. Kehien
ympärillä nurmella on tilaa teltoille.

Huomioi, että vinttikoirarataa kiertävällä
metalliaidalla ei saa istua eikä siihen saa
kiinnittää mitään, jotta ratarakenteet eivät
vaurioidu. Juoksuradalla (hiekalla)
liikkuminen tai koirien ulkoiluttaminen siinä
ei ole sallittua.

Pelastustiet tulee pitää vapaina
mahdollisten hätätapausten varalta.
Korjaathan koirasi jätökset pois omasi ja
muiden viihtyvyyden kannalta.
Ruokamyynnistä vastaa Eliisa Kuusela.
Seuraa tapahtuman Facebook-sivua
ruokailun lisätietojen osalta.

LUETTELO JA TULOKSET
Näyttelyssämme on käytössä
näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on
ladattavissa App Store- ja Google Play
-sovelluskaupoista nimellä
”Showlink-mobiili”. Sähköisen



näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa
on 2,99 €. Luettelo julkaistaan
näyttelypäivän aamuna kello 6.00. Ei
painettua luetteloa. Näyttelyn tulokset
päivittyvät Showlinkin tulospalveluun
reaaliaikaisesti.
Arvostelut ovat luettavissa heti arvostelun
jälkeen KoiraNetissä.

Lemmikkiluokkien katalogi julkaistaan
tapahtuman Facebook-sivulla
näyttelyaamuna. Lemmikkiluokkien
tulokset ja arvostelut julkaistaan sekä
Facebook-sivulla että yhdistyksen
kotisivuilla.

ERIKOISKILPAILUT
Tuomarit valitsevat erikoiskilpailuihin
Parhaat liikkeet, Paras pää ja Paras ridge
osallistuvat koirat. Näihin kilpailuihin
osallistuminen on vapaaehtoista.
Lemmikki- ja virallisten luokkien koirat
osallistuvat näihin kilpailuihin yhdessä.

TIEDUSTELUT
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut
reetta.orava@gmail.com tai 0503380114.
Muut tiedustelut srb.kosonen@gmail.com
tai 0409638760.

AIKATAULU
Jotta sama henkilö pystyy esittämään
koiria molemmissa kehissä, joustaa
kumpikin kehä tilanteen mukaan.

VALOKUVAUS
Näyttelyssä on paikalla valokuvaaja.
Kaikki luokkasijoittuneet koirat
valokuvataan kehässä.

KEHÄ 1 Elina Haapaniemi..............79
Pennut………………..…14               9.00
*ROP Pentu
Urokset 10.00
*junioriluokka..………….11
*nuorten luokka………….9
Nartut                                                11.15
*junioriluokka….………...16
*nuorten luokka.....….…..10
Lemmikkiluokat……..….19             13.00
* ROP LEMPEN
* ROP LEMJUN
* ROP LEMVET
* ROP LEM

KEHÄ 2 John Sigve Berg................64
Urokset                                             10.00
*avoin luokka#…………...12
*valioluokka#……………..12
*veteraaniluokka#………...2
***Parhaan uroksen valinta***
Nartut                                                12.00
*avoin luokka#……………10
*käyttöluokka#…………….1
*valioluokka#……..………18
*veteraaniluokka#…………9
***Parhaan nartun valinta***

LOPPUKILPAILUT
*Parhaat liikkeet*
*ROP-juniori*
*Paras pää*
*ROP-veteraani*
*Paras Ridge*
*ROP KAS*
*ROP JÄL*
*Paras maksakuono*
*ROP*
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