Päivitys 19.7.2012

AMERIKANKARVATONTERRIERIEN JA ROTTATERRIERIEN
KAKSI ERIKOISNÄYTTELYÄ
JA NELJÄ TERRIER RACE – KISAA VÄÄKSYSSÄ 15.9.2012
Amerikankääpiöterrierit ja muut pienet/keskikokoiset UKC-rekisteröidyt terrierit sekä
mäyräkoirat ovat tervetulleita Terrier Race – kisoihin.
Järjestäjänä Suomen Amerikankarvatonterrierit SaKaTe ry

Paikka: Hotelli Tallukka, Tallukantie 1, Vääksy
http://www.tallukka.fi/
Näyttelyt ja Terrier Race -kisat ovat oivallinen paikka tavata AHT:eita, rottaterriereitä ja
niiden perheitä Suomesta ja ulkomailtakin. Näyttelyt käydään rennossa hengessä ja
aloittelijoita opastetaan 
Näyttelypaikan ovet avataan kello 9:00. Ilmoittautuminen ja osallistujanumeroiden nouto klo
9:45 asti.

1. Ensimmäinen näyttely alkaa klo 10:00
Ensimmäisen näyttelyn tuomarit:
Ryan Pingel (USA): Junior Handlerit - Rottaterrierit - Pikkupennut alle 6 kk
Karyn Pingel (USA): Amerikankarvatonterrierit

2. Toinen näyttely alkaa klo 11:00.
Toisen näyttelyn tuomarit:
Ryan Pingel (USA): Amerikankarvatonterrierit
Karyn Pingel (USA): Rottaterrierit - Junior Handlerit - Pikkupennut alle 6 kk

Luokat:
Epävirallinen luokka
Pikkupentuluokka: 3 kk, mutta alle 6 kk
Katso näyttelyn rokotusmääräykset.
Viralliset luokat
Junior Handler – luokat esittäjien iän mukaan
Pee Wee: 2 v., mutta alle 4 v.
Sub-Junior: 4 v., mutta alle 8 v.
Novice Junior, Open Junior: 8 v., mutta alle 13 v.
Novice Senior, Open Senior: 13 v., mutta alle 18 v.
Pentuluokka: 6 kk, mutta alle 1 v.
Junioriluokka: 1 v., mutta alle 2 v.
Senioriluokka (intermediate-luokka): 2 v., mutta alle 3 v.
Aikuisluokka: 3 v. ja vanhemmat
Kasvattajaluokka: 6 kk vanhemmat, joita esittää kasvattaja tai kasvattajan perheenjäsen
Valioluokka / Champion
Grand Champion -luokka
Viralliset luokat kastraateille
Pentuluokka kastraateille: 6 kk, mutta alle 1 v.
Junioriluokka kastraateille: 1 v., mutta alle 2 v.
Senioriluokka (intermediate-luokka) kastraateille: 2 v., mutta alle 3 v.
Aikuisluokka kastraateille: 3 v. ja vanhemmat
Kasvattajaluokka kastraateille: 6 kk vanhemmat, joita esittää kasvattaja tai kasvattajan perheenjäsen
Valioluokka kastraateille
Grand Champion -luokka kastraateille

Ilmoittautuminen
Koira ilmoitetaan näyttelyihin käyttäen UKC:n virallista ilmoittautumislomaketta, joka avautuu
seuraavasta linkistä: http://www.ukcdogs.com/res/pdf/fo1fbl.pdf
UKC:n toivomuksesta kaikkiin näyttelyihin ja Terrier Race – kisoihin ilmoittaudutaan yhtä
lomaketta käyttäen. Liitä erillinen ”lappunen” lisätietoineen, jos haluat, että näyttelyn sihteeri
täyttää lomakkeen loppuun. Muistathan vielä, että koiran syntymäaika merkitään muotoon
kk/pp/vvvv. Kuoreen kuitti ilmoittautumismaksun suorittamisesta.
Näyttelymaksut ennakkoilmoittautumisissa
Viralliset luokat, omistajan 1. koira tapahtumassa
Viralliset luokat, saman omistajan 2. jne. koira tapahtumassa osallistujana
Epävirallinen pikkupentuluokka, omistajan 1. koira tapahtumassa
Epävirallinen pikkupentu saman omistajan 2. jne. koira tapahtumassa osallistujana
Junior Handler

25 eur
20 eur
20 eur
15 eur
10 eur

Sisäänpääsymaksut: 5 eur aikuinen ja 2 eur lapsi (alle 12 vuotta). Näyttelyyn osallistuvan
koiran mukana pääsee yksi henkilö ilmaiseksi sisään. Maksetaan paikan päällä.
Pankkiyhteys
IBAN: FI40 1504 3500 0937 71, BIC:NDEAFIHH
Viitenumero 8811

Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä on 15.8.2012.

Ennakkoilmoittautumiset lähetetään näyttelyn sihteerille. Näyttelyn puheenjohtaja ja sihteeri
vastaavat mielellään kysymyksiin näyttelystä.
Sihteeri
Sari Uusitalo
Suokallionkuja 4
01120 Västerskog
Finland
Puh.+358 40 848 5678
sari_uusitalo(at)kolumbus.fi

Puheenjohtaja
Sanna Tuovinen
Puh.+358 40 5069 618
kennel(at)caa-allepo.net

Näyttelymaksut ilmoittauduttaessa paikan päällä
Näyttelyihin voi ilmoittautua myös paikan päällä 15.9.2012. Ilmoittautuminen alkaa klo 9:00 ja
päättyy 9:45.
Viralliset luokat, omistajan 1. koira tapahtumassa
Viralliset luokat, saman omistajan 2. jne. koira tapahtumassa osallistujana
Epävirallinen pikkupentuluokka, omistajan 1. koira tapahtumassa
Epävirallinen pikkupentu saman omistajan 2. jne. koira tapahtumassa osallistujana
Junior Handler

30 eur
25 eur
25 eur
20 eur
10 eur

Terrier Race – kilpailut
Näyttelyiden jälkeen on ohjelmassa 2 eri Terrier Race – viehejuoksukilpailua. Tuomarina
toimii Karyn Pingel. Molemmissa on sekä tasamaa- että hyppyosuus erillisinä kisoina eli
yhteensä neljä kisaa, joihin kaikkiin voi osallistua 1 vuotta täyttäneet koirat. Koirat juoksevat
kokoluokissa: Alle 10" eli alle 25,4 cm - - - 10" - 12.5" eli 25,4 cm - 31,8 cm - - - 12.5" - 15" eli
31,8 cm - 38,1 cm - - - yli 15" eli yli 38,1 cm. Koirien korkeuksia mitataan tarvittaessa. Koirat
lähetetään lähetyskopeista ja koirilla on kuonokopat juoksun ajan. Koppiin menoa (yläkautta)
ja kuonokoppaa kannattaa harjoitella.
Ilmoittautuminen Terrier Race -kisoihin
Ilmoittautua voi etukäteen samaisella lomakkeella kuin näyttelyihinkin
http://www.ukcdogs.com/res/pdf/fo1fbl.pdf
Jos osallistut molempiin, ruksi ”flat” (tasamaa) ja/tai ”steeplechase” (kisaradalla matalat
hypyt). Jos osallistut Terrier Race 1 (TR1) – kisassa ”flat” – juoksuun ja TR2:ssa
”steeplechase” – kisaan, kirjoita kisan perään TR1 tai TR2 valinnan mukaan. Kaikki kisaavat
Regular-luokassa. Jos olet epävarma ruksien paikoista, lisää erillinen lappu, johon kirjoitat
osallistumisluokat, niin näyttelyn sihteeri täyttää lomakkeen loppuun.
Paikan päällä voi ilmoittautua klo 9 – 12:30. Kisat alkavat aikaisintaan klo 13.
Seuraava kilpailu alkaa välittömästi ensimmäisen päätyttyä.
Maksut ennakkoilmoittautumisissa Terrier race -kisoihin
Virallinen luokka (1 v. täyttäneille), omistajan 1. koira tapahtumassa
Saman omistajan 2. jne. koira (1 v. täyttäneille) tapahtumassa osallistujana

Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä on 15.8.2012.

15 eur
10 eur

Maksut ilmoittauduttaessa paikan päällä
Terrier race –kisoihin voi ilmoittautua myös paikan päällä 15.9.2012. Ilmoittautuminen alkaa
klo 9:00 ja päättyy 12:30.
Virallinen luokka (1 v. täyttäneille), omistajan 1. koira tapahtumassa
Saman omistajan 2. jne. koira (1 v. täyttäneille) tapahtumassa osallistujana

20 eur
15 eur

Fun Race – viehejuoksut pennuille
Paikan päällä voi ilmoittaa alle 1-vuotiaan pentunsa ns. Fun Race – viehejuoksuihin, joissa 5
eurolla pääsee kaksi kertaa radalle. Maksetaan paikan päällä..
Sisäänpääsymaksu koskee myös Terrier Race -ulkoaluetta: 5 eur aikuinen ja 2 eur lapsi
(alle 12 vuotta). Näyttelyyn tai Terrier Race – kisoihin osallistuvan koiran mukana pääsee yksi
henkilö ilmaiseksi sisään. Maksetaan paikan päällä.
Rokotus-, antidoping ja muut säännöt / Vaccination, anti-doping and other directions
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton näyttelyiden rokotus – ja antidoping-sääntöjä.
Kaikilla näyttelypaikalle saapuvilla koirilla on oltava voimassa oleva penikkatauti- ja
raivotautirokotus. Nartun penikoimisesta on oltava vähintään 10 viikkoa aikaa. Rokotuskortti
mukaan!
Huonevaraukset
Hotelli Tallukka, Päijänteen kansallispuiston maisemissa, tarjoaa edullista yöpymistä
koiraperheille. http://www.tallukka.fi/
Ritva Jussila ottaa koirahuonevarauksia puhelimitse +358 388881 tai s-postitse
sales(at)tallukka.fi.

 Tervetuloa 
Sakate ry

