
TERVETULOA WHIPPET-TAPAHTUMAAN 11.3.2023
LOHJALLE, DOGHEAL SPA & WELLNESS

Takasenkatu 49, LOHJA

Alla näyttelyyn ilmoitettujen koirien määrät luokittain. Näyttelyn toimisto avataan klo 8.00. Saat toimistosta
koirasi numerolapun ja samalla tarkistetaan koirien rokotustodistukset pistokokeina.
Tuomarit arvostelevat noin 15–20 koiraa tunnissa (joskus jopa enemmän), eli muista olla ajoissa paikalla,
vastuu kehästä myöhästymisestä on koiran omistajalla. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle viimeistään klo
12.00. Näyttely on drive-in, joten koirasi arvostelun jälkeen voit halutessasi poistua näyttelypaikalta (paitsi
koirat, jotka jatkavat loppukilpailuihin).

Pieni lounastauko pidetään jossain sopivassa välissä.

ARVOSTELUAIKATAULU

Tuija Elomaa

PENNUT

urospennut 4-6 kk 3 klo 9.00
urospennut 6-9 kk 3
narttupennut 4-6 kk 4
narttupennut 6-9 kk 6

LOPPUKILPAILUT

BIS 4-6 kk
BIS 6-9 kk
Best in show -pennun valinta

Elisabeth Flygar

UROKSET

X-luokka 4 klo 10.00
junioriluokka 4
nuortenluokka 3
avoin luokka 7
käyttöluokka 2
ratakoiraluokka 1
valioluokka 5
senioriluokka 2

Elisabeth Flygar

NARTUT

junioriluokka 11
nuorten luokka 6
avoin luokka 12
käyttöluokka 3
ratakoiraluokka 7
valioluokka 4
senioriluokka 3
veteraaniluokka 1

LOPPUKILPAILUT

Parikilpailu
Kasvattajaluokat
BIS X-luokka
BIS & VSP juniori
BIS & VSP nuori
BIS & VSP avoin
BIS & VSP käyttö
BIS & VSP ratakoira
BIS & VSP valio
BIS & VSP seniori
BIS & VSP veteraani
BIS & VSP



Luokissa sijalla 1–4 olevat kunniapalkinnon saaneet koirat kilpailevat Paras uros/narttu -luokassa (pois lukien
pennut ja X-luokka) sekä luokkien voittajat kilpailevat luokkien BIS/VSP kisassa näyttelyn lopussa, mikäli ovat
saaneet kunniapalkinnon. Pentujen ja X-luokan BIS-kilpailut ovat heti luokkien arvostelun jälkeen.

Muistathan ottaa mukaan: rokotustodistukset, hakaneulan numerolappua varten, vesikupin, makuualustan
koiralle, kunnollisen pitävän taluttimen ja pannan, näyttelytaluttimen sekä pari ”kakkapussia”.

Huom! Varaa mukaan sisäkengät, ulkokengillä ei saa tulla halliin. Juoksuaikaisilla nartuilla on
pidettävä juoksuhousuja sisällä ollessa.

Varsinaisen hallin lisäksi meillä on käytössä ns. pikkuhalli, jonne voi viedä koirien häkkejä.

Näyttelytoimikunta edellyttää, että jokainen kerää koiransa jätökset itse alueella oleviin roskasäkkeihin.
Kakkapusseja saatavissa myös toimistopöydältä. Jotta pääsemme tälle alueelle uudelleenkin, jokainen
kakkakasa on poimittava myös muualta kuin varsinaiselta näyttelyalueelta ja pussit toimitettava
roskasäkkeihin. Koirien irti pitäminen alueella on kielletty. Hallin säännöt on hyvä lukea etukäteen:
https://www.dogheal.net/fi/sivut/hallin-saannot

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n rokotus-, tunnistusmerkintä- ja
antidopingmääräyksiä! HUOM! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua,
mikäli koira hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotuksien johdosta.

Tapahtuman luettelo julkaistaan 11.3.aamuna yhdistyksen nettisivuilla: https://www.whippetharrastajat.fi/,
sekä Tapahtuman facebook sivulla. Näyttelypaikalta ei ole ostettavissa paperista luetteloa. Tulokset pyritään
päivittämään facebookin ”Whippet tulokset näyttelyistä ja kokeista” sivulle tapahtuman aikana.
Parkkimaksua tai sisäänpääsymaksua alueelle ei ole. Pysäköithän autosi mahdollisimman tiiviisti, jotta kaikkien
autot saadaan mahtumaan.

Huomioithan ettei tapahtumassa ole buffettia.

Tiedustelut:
Pirjo Muhonen puh. 040 570 4473, pirjo.muhonen@netti.fi, ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Sari Mäkiö,
puh. 040 768 7790, sari.makio@gmail.com

Toivotamme Sinulle ja koirallesi menestyksekästä ja antoisaa päivää!

Tapahtumaa sponsoroimassa:

https://www.dogheal.net/fi/sivut/hallin-saannot
https://www.whippetharrastajat.fi/
mailto:pirjo.muhonen@netti.fi
mailto:sari.makio@gmail.com


WHIPPET-TAPAHTUMAN ARVOSTELUOHJE

Kaikki koirat saavat kirjallisen arvostelun, jonka jälkeen tuomari sijoittaa kussakin luokassa neljä koiraa.
Tuomari voi jakaa kaikissa luokissa, kuinka monta kunniapalkintoa tahansa. Tässä tapahtumassa ei jaeta
sijoitus- eikä kp-ruusukkeita.

Pennut arvostellaan omissa luokissaan iän mukaan. Kummankin sukupuolen ikäluokkansa ensimmäiseksi
sijoittunut pentu, mikäli on saanut kunniapalkinnon, osallistuu ikäluokkansa BIS- ja VSP- pentu kilpailuun ja
ikäluokkien voittajat kilpailevat koko tapahtuman BIS-pennun tittelistä. Kivespuutteiset pennut kilpailevat
pentuluokassa.

X-luokka on koirille, joilla on jokin hylkäävä virhe, esim. kivespuute, purentavirhe, häntämutka jne. Luokkien
voittajat kilpailevat BIS X-luokasta, mikäli ovat palkittuja kunniapalkinnolla.

Kastroidut urokset osallistuvat ikänsä edellyttämiin luokkiin sekä valio- tai käyttöluokkaan, jos tulokset em.
luokkiin on saavutettu.

Kaikki kunniapalkinnon saaneet luokissaan 1–4 sijoille sijoittuneet urokset / nartut kilpailevat Paras uros /
narttu -luokassa (ei pennut eikä X-luokka). Ko. luokka arvostellaan, kun sukupuolen kaikki luokat on
arvosteltu.

Aikuisissa uroksissa ja nartuissa kunkin luokan voittaja, mikäli on saanut kunniapalkinnon, kilpailee BIS- ja
VSP-luokkavoittaja tittelistä. Nämä kilpailut käydään luettelossa ilmoitetussa järjestyksessä, kun kaikki koirat
on arvosteltu.

Kasvattajaluokkaan saa osallistua kasvattaja neljällä kasvatillaan, jotka saavat olla samasta pentueesta.
Jälkeläisluokkaan saa osallistua uros tai narttu neljällä jälkeläisellään, jotka saavat olla samasta yhdistelmästä.
Myös pennut ja X-luokan koirat voivat osallistua em. ryhmiin.

Paras uros ja paras narttu kilpailevat näyttelyn lopuksi Best In Show (BIS) ja Vastakkaisen Sukupuolen
Parhaan (VSP) titteleistä.


