OPEN SHOW
3.6.2018 PORVOO
TERVETULOA RHODESIANKOIRIEN OPEN SHOWHUN!
Ohessa on Open Show´n aikataulu koiramäärineen. Näyttelyn numerolapun saat näyttelykehästä ennen arvostelun
alkua. Open Shown tuomarina toimii tanskalainen Nada Nikolic (kennel Kinyemi), tuomarisihteerinä Kristiina Silander ja
kehäsihteereinä Sinikka Suntiola sekä Roosa Timonen.
Näyttelypaikka on Porsk Areena osoitteessa Raudoittajankuja 3, Porvoo. Tiedustelut: Kristiina Silander, puh. 040 560
9586. Pysäköinti tapahtuu Porvoon Kruunun eteen. Ajoportit ovat viikonloppuisin suljettuna, ja kulku parkkipaikalta
hallialueelle tapahtuu Porvoon Kruunun edessä olevasta käyntiportista. Pidäthän koirasi kytkettynä koko ajan. Koirien
jätökset on siivottava huolellisesti, jotta saamme jatkossakin käyttää hallia koiraharrastuksille. Hallin sisäänkäynnin
vieressä on jäte-astia. Ulkoilutathan koirasi hyvin ennen halliin saapumista; halliin tapahtunut eritevahinko maksaa 10
euroa (hallisäännöt).

Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 11.00. Open Shown ovet avataan klo 10.45 ja arvostelu alkaa klo 12.00.
Turistikoirat ovat sallittuja. Pakkaa mukaan koirallesi rokotustodistus, juomakuppi, häkki tai makuualusta sekä
näyttelyhihna. Itsellesi tarvitset iloisen mielen lisäksi numerolapun pidikkeen (esimerkiksi hakaneula) sekä sisäkengät.
Sisäkengät ovat välttämättömät, sillä hallin tekonurmella saa tepastella vain siisteissä sisäkengissä. Erikseen mitään
kenkiä ei tarvitse ostaa, riittää, että kenkien pohjat on puhdistettu. Vaikka näyttely on epävirallinen, näyttelyssä
noudatetaan Suomen Kennelliiton hyväksymiä rokotusmääräyksiä open showhun osallistuvien koirien osalta.
Tapahtumassa on perinteiset arpajaiset, joissa jokainen arpa voittaa! Paikalla on buffetti, josta voi ostaa pientä purtavaa
ja virvokkeita. Ota mukaan käteistä rahaa, arpajaisiin tai buffaan ei käy kortti! Näyttelyyn on vapaa pääsy ja sähköinen
luettelo kuuluu ilmoittautumisen hintaan. Linkki sähköiseen luetteloon julkaistaan tapahtuman FB-sivulla näyttelypäivän
aamuna.
Loppukilpailut ja lisäkilpailut paras maksakuono, paras pää, paras ridge ja parhaat liikkeet käydään päivän päätteeksi
luettelon mukaisessa järjestyksessä. Tuomari valitsee erikoiskilpailuihin osallistuvat koirat, pl. parhaan maksakuonon
valinta, johon osallistuvat kaikki open showhun ilmoitetut maksakuonot. Kehäsihteeri antaa laatuarvostelun yhteydessä
näytteilleasettajalle lipukkeen, joka oikeuttaa osallistumisen erikoiskilpailuihin. Rotunsa paras pentu valitaan
pentuluokkien päätteeksi, jonka jälkeen ne pennut, jotka
eivät osallistu lisäkilpailuihin, voivat halutessaan poistua.
Tapahtumaa tekemässä ovat Robur, Musti & Mirri
Valkeakoski, Lemmikkilääkärit sekä HauHau koiranherkut!
Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme, ilman
teitä emme saisi tapahtumaa onnistumaan!
Arvostelu alkaa klo 12. Tuomari arvostelee noin 15 koiraa
tunnissa.
Näyttelyluokat

52

pennut

9

urokset

26

nartut

15

KAS ja JÄL luokat

6+2

Parit

5

Mukavaa näyttelypäivää toivottaa Open Show
näyttelytoimikunta!

