TERVETULOA WHIPPET-HARRASTAJAT RY:N ERIKOISNÄYTTELYYN 18.6.2022
JA/TAI OPEN SHOW’HUN 19.6.2022
KAARINAAN, TUORLAN MAJATALON KENTÄLLE
Tuorlantie 1, 21500 KAARINA
Alla näyttelyyn ilmoitettujen koirien määrät luokittain per päivä. Arvostelu alkaa molempina päivinä klo 10.
Näyttelyn toimisto avataan klo 9.
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 koiranne arvostelun jälkeen voitte halutessanne poistua näyttelypaikalta.
Tuomarit pitävät jossakin sopivassa välissä lounastauon. Tuomarien lounastauon aikana jaetaan ansiomerkit
ja huomionosoitukset kevätkokouksen yhteydessä palkituille henkilöille.
Lauantaina klo 13 alkaen toimistoteltan takana on tarjolla Whippet-Harrastajat ry:n 40 v. juhlavuoden
kunniaksi kahvitarjoilu kaikille.
ARVOSTELUAIKATAULU ERIKOISNÄYTTELY LAUANTAI 18.6.2022:
Kehä 1: Russell Sykes, Iso-Britannia

Kehä 2: Molly Head, Iso-Britannia

Pennut:
urospennut 5-7 kk
urospennut 7-9 kk
narttupennut 5-7 kk
narttupennut 7-9 kk
Urokset:
junioriluokka
nuortenluokka
avoin luokka
käyttöluokka
valioluokka
veteraaniluokka

Nartut:
junioriluokka
nuortenluokka
avoin luokka
käyttöluokka
valioluokka
veteraaniluokka

3
5
5
4

kpl klo 10
kpl
kpl
kpl

15 kpl
12 kpl
19 kpl
3 kpl
14 kpl
8 kpl

21 kpl klo 10
19 kpl
24 kpl
2 kpl
10 kpl
9 kpl

ARVOSTELUAIKATAULU OPEN SHOW SUNNUNTAI 19.6.2022:
Kehä 1: Molly Head, Iso-Britannia
Pennut:
urospennut 4-6 kk
urospennut 6-9 kk
narttupennut 4-6 kk
narttupennut 6-9 kk
Urokset:
X-luokka
junioriluokka
nuortenluokka
avoin luokka
käyttöluokka
valioluokka
senioriluokka
veteraaniluokka

3
1
3
2

Kehä 2: Russell Sykes, Iso-Britannia

kpl klo 10
kpl
kpl
kpl

4 kpl
8 kpl
7 kpl
12 kpl
2 kpl
11 kpl
1 kpl
4 kpl

Nartut:
junioriluokka
nuortenluokka
avoin luokka
käyttöluokka
valioluokka
senioriluokka
veteraaniluokka

14 kpl klo 10
12 kpl
14 kpl
0 kpl
8 kpl
6 kpl
2 kpl

Erikoisnäyttelyssä on käytössä Showlinkin online-tulospalvelu sekä sähköiset arvostelut. Kehässä ei siis jaeta
arvostelulomakkeita, vaan ne tulevat jokaiselle sähköpostiin sekä ovat luettavissa Kennelliiton
jalostustietojärjestelmästä. Tarvittaessa arvostelulomake voidaan kuitenkin tulostaa myös näyttelypaikalla,

kysy asiaa toimistosta. Sunnuntaina käytössä normaalit arvostelulomakkeet. Arvostelut ovat noudettavissa
toimistoteltalta sen jälkeen, kun koira ei enää jatka kilpailua. Kehästä EI saa hakea arvosteluja!
Huomioikaa että lauantaina erikoisnäyttelyssä luokissa sijalla 1-4 olevat SA:n saaneet koirat kilpailevat
Paras uros/narttu -luokassa sekä luokkien voittajat, jotka ovat saaneet SA:n, kilpailevat luokkien BIS/VSP
kisassa näyttelyn lopussa. HUOM! Pentujen BIS/VSP -kilpailu järjestetään heti pentujen arvostelun jälkeen.
Huomioikaa että sunnuntaina Open Showssa 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 BISkilpailut ovat heti luokkien arvostelun jälkeen. Open Show’ssa valitaan myös paras pää ja ilme sekä parhaat
liikkeet sukupuolittain, tuomarit valitsevat koirat em. kilpailuihin arvostelun kuluessa ja kehätoimitsijat
ilmoittavat koirien esittäjille valinnasta kilpailuihin.
Muistathan ottaa mukaan: näyttelynumeron, rokotustodistukset, hakaneulan numerolappua varten,
vesikupin, makuualustan koiralle, kunnollisen pitävän taluttimen ja pannan, näyttelytaluttimen sekä pari
”kakkapussia”. Varaudu myös erilaisiin sääolosuhteisiin, näyttely on ulkonäyttely!!
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 koko Tuorlan alueella on kielletty.
Varsinaista rokotusten tarkastusta ei ole, rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n rokotus-, tunnistusmerkintä- ja
antidopingmääräyksiä! HUOM! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua,
mikäli koira hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotuksien johdosta.
Jokainen osallistuu näyttelyyn omalla vastuullaan!! Sairaana tai oireisena ei saa tulla
näyttelypaikalle! Huolehdi hyvästä käsihygieniasta, pese käsiä usein ja käytä käsidesiä, jota
löytyy toimistoteltalta.
Näyttelyluettelon hinta on 3 € (molemmat päivät samassa luettelossa), toivomme että varaat tasarahan,
myös MobilePay käy. Luetteloa myydään toimistoteltalla. Parkkimaksua tai sisäänpääsymaksua alueelle ei
ole.
HUOM! Autoja ei saa pysäköidä kehäalueelle. Pysäköinti vain erikseen merkityillä P-alueilla.
Kehien läheisyyteen järjestämme purkupaikan, mutta autot tulee siirtää siitä P-alueille
mahdollisimman nopeasti!
Näyttelyalueella on Tuorlan Majatalon ravintola ja kahvila. Lounasta on tarjolla klo 11-15, lounaan hinta on
13€, maksaessasi mainitse osallistuvasi Whippet näyttelyyn. Kahvila on avoinna klo 8-16. Alueelta löytyy
myös puoti, joka on avoinna klo 8-16.
Tiedustelut ja mahdolliset myöhäiset palkintolahjoitukset:
Pirjo Muhonen puh. 040 570 4473 tai pirjo.muhonen@netti.fi, ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Jarmo
Vuorinen scheiks@kolumbus.fi.
Toivotamme Sinulle ja koirallesi menestyksekästä ja antoisaa viikonloppua!

AJO-OHJE TUORLAAN / DRIVING INSTRUCTION TO TUORLA

Turun suunnasta: Helsingin valtatietä (tie nr 1) noin 14 km, poistu liittymästä 7 (Raadelma), käänny oikealle
(Raadelmaantie), aja noin 1 km, käänny oikealle (Helsingintie, nro 110), aja 1,1 km, käänny vasemmalle
(Tuorlantie) ja olet perillä.
Helsingin suunnasta: Turku-Helsinki moottoritie nro 1, Helsingistä noin 140 km, poistu liittymästä 7
(Raadelma), käänny vasemmalle (Raadelmaantie), aja noin 1 km, käänny oikealle (Helsingintie, nro 110), aja
1,1 km, käänny vasemmalle (Tuorlantie) ja olet perillä.
From Turku direction, road nr 1, about 14 km, take exit nr 7 (Raadelma), turn right, drive about 1 km tills
road 110, which you turn right. About 1 km turn left to Tuorlantie and you are there.
From Helsinki direction, road nr 1, about 140 km from Helsinki, take exit nr 7 (Raadelma), turn left, drive
about 1 km tills road 110, which you turn right. About 1 km turn left to Tuorlantie and you are there.
ALUEEN KARTTA / MAP OF THE AREA
Näyttelypaikka nro 22, Showground nr 22

WELCOME TO THE FINNISH WHIPPET CLUB NATIONAL SPECIALITY SHOW ON JUNE 18th, 2022
AND / OR OPEN SHOW ON JUNE 19th, 2022 IN KAARINA,
address is Tuorlantie 1, 21500 KAARINA
We have received your entries. Judging starts at 10.00am both days.
Please note that we will be having BIS/BOS competition in each class for the class winners after all the
regular classes have been judged, if the winner of the class has won CQ on Saturday and Price of honour on
Sunday.
At Open Show we will also have Best head & expression & Best movement competitions separately to both
genders. Judges will choose the competitors and ring stewards will inform you if your dog will compete in
these classes.
On Saturdays shows all the critiques will be online only, they will be sent to your email address and can be
also seen from this link https://jalostus.kennelliitto.fi/. If you want you can get your dogs critique printed at
showgrounds, just ask from office tent. On Sunday you will get critiques from the office tent.
NATIONAL SPECIALITY SATURDAY 18.6.2022:
Ring 1: Russell Sykes, Great Britain
All puppies
17 at 10am
Adult males
71

Ring 2: Molly Head, Great Britain
Adult bitches
85 at 10am

OPEN SHOW SUNDAY 19.6.2022:
Ring 1: Molly Head, Great Britain
All puppies
9 at 10am
Adult males
49

Ring 2: Russell Sykes, Great Britain
Adult bitches
56 at 10am

Finnish Kennel Club vaccination and antidoping rules will be followed in both shows.
The shows will be held outdoors, please note that the weather can be rainy and cold to a very sunny and
hot. Vaccination will be checked randomly.
It’s not allowed to park cars around the rings. All cars must be parked at parking places.
There will be a place near showground, where you can stop and take your stuff to the
showground, but then your car must be driven to the correct place.
Show catalogues will be available at the office tent for 3 euros (both days in same catalogue). Office tent
opens 1 hour before judging starts.
There is a restaurant at the showgrounds, lunch is served from 11 to 15 at price 13€ when you mention that
you are at Whippet show, cafeteria is open from 8 to 16.
It’s possible to hire hostel type of rooms from the showgrounds. Please contact to Hostel Tuorla tel. +358
50 3039 803 or by email myynti@tuorlanmajatalo.fi, showgrounds homepage is ttps://tuorlanmajatalo.fi/en.
Inquiries:
Pirjo Muhonen tel. +358 40 570 4473 or email pirjo.muhonen@netti.fi. Inquiries about entries Jarmo
Vuorinen tel. +358 40 543 0325 or email scheiks@kolumbus.fi.

We wish you a pleasant stay in Finland and in our Shows!!

