Tervetuloa näyttelyyn!
Salukien virallinen pääerikoisnäyttely 9.6.2018 klo 9.00.
Epävirallinen Saluki Show 10.6.2018 klo 9.30.
Näyttelypaikka toimii Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus.
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Seuraavilta sivuilta löydät näyttelyiden arvioidut aikataulut. Koiranne numerolapun olette saanut joko
sähköpostilla tai postitse. Mikäli koiran numerolapussa on jotain epäselvää,
niin asiaa voi tiedustella aamulla SSaK:n toimistoteltasta.
Rokotustodistusten tarkastus Salukikerhon toimistoteltassa. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle
vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus ja rokotustodistukset! Numerolapun
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms.
Muistathan huolehtia koiran juottamisesta päivän kuluessa.
Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi! Pidetään alue siistinä ja korjataan koiriemme
jätökset. Toimistoteltasta saa tarvittaessa kakkapusseja.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä ja
muita ohjeita. Käythän näyttämässä jokaisen koiran rokotustodistukset (myös niiden koirien, joita ei
ole ilmoitettu näyttelyyn).
Huomioi myös antidopingmääräykset. www.kennelliitto.fi
Huomioithan, että...
* Saluki Show’ssa tuomareiden lounastauon aikana käydään Lapsi & koira, Junior handler ja Senior
handler –kilpailut
* Saluki Show’ssa voi ilmoittautua vielä paikan päällä (klo 12.45 mennessä) parikilpailuun, pedigreeluokkaan, Junior handleriin, Senior handleriin sekä Lapsi & koira -kilpailuun. Ilmoittautuminen
toimistoteltassa
* Kerhon tarvikemyynti on paikalla molempina päivinä (la klo 10-16 & su klo 10-14)
* HVK:n buffa on auki molempina päivinä

Muistathan palauttaa vuoden 2017 erikoisnäyttelyn ja
Saluki Show’n kiertopalkinnot!!
Kiertopalkintojen palautus palkintotelttaan.
TÄRKEÄÄ! Näytteilleasettajien omien telttojen ja häkkien pystytyksen voi aloittaa
AIKAISINTAAN perjantaina 8.6. klo 18.00!

Lauantai 9.6.2018
Salukien erikoisnäyttely
AIKATAULUT
KEHÄ 1 – PENNUT JA UROKSET, 70
MARIA NORDIN, RUOTSI
klo 9.00
urokset, pentuluokka, 5-7 kk 2
urokset, pentuluokka, 7-9 kk 3
nartut, pentuluokka, 5-7 kk
3
nartut, pentuluokka, 7-9 kk
7
urokset, junioriluokka
9
urokset, nuorten luokka
3
urokset. avoinluokka
11
urokset, käyttöluokka
2
LOUNASTAUKO n. klo 12.30 – 13.30
n. klo 13.30
valioluokka
23
veteraaniluokka
7
Kun molempien kehien laatuarvostelut ovat valmiit, aloitetaan välittömästi loppukilpailut
PU-kehällä. (n. klo 15.45)
KEHÄ 2 – NARTUT (ei pentuja), 87
NICOLA QUADLING, ISO-BRITANNIA
klo 9.00
nartut, junioriluokka
17
nartut, nuorten luokka
7
nartut, avoinluokka
26
LOUNASTAUKO n. klo 12.30 – 13.30
n. klo 13.30
käyttöluokka
5
valioluokka
19
veteraaniluokka
13
PN-kehä heti PU-kehän jälkeen.
Kennelliitto on täsmentänyt rokotusmääräyksissään olevan kolmen viikon varoajan Eviran antaman
ohjeistuksen mukaiseksi. Mikäli koiran rokotus on vanhentunut, se saa osallistua tapahtumiin seuraavana
päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta. Näin ollen, jos koira on rokotettu esimerkiksi
perjantaina, se saa osallistua tapahtumiin kolmen viikon kuluttua lauantaina.

Sunnuntai 10.6.2018
Saluki Show
KEHÄ 1 – PENNUT & UROKSET, 50
NICOLA QUADLING, ISO-BRITANNIA
klo 9.30

KEHÄ 2 – NARTUT (ei pentuja), 40
MARIA NORDIN, RUOTSI

urokset, pentuluokka, 5-7 kk 2 klo 9.30
urokset, pentuluokka, 7-9 kk 4
nartut, pentuluokka, 5-7 kk
1
nartut, pentuluokka, 7-9 kk
6
urokset, junioriluokka
3
urokset, nuorten luokka
3
urokset, avoinluokka
6
urokset, valioluokka
12
urokset, senioriluokka
5
urokset, veteraaniluokka
5
urokset, kotikoiraluokka
2

nartut, junioriluokka
nartut, nuortenluokka
nartut, avoinluokka
nartut, käyttöluokka
nartut, valioluokka
nartut, senioriluokka
nartut, veteraaniluokka
nartut, kotikoiraluokka

LOUNASTAUKO n. klo 13.00 – 14.00
Tauon aikana käydään
Lapsi ja koira -kilpailu
Junior handler
Senior handler
Tuomarina Jonna Saavalainen

Paras Uros kehä lounastauon jälkeen (n. klo 14.00)
PN-kehä heti PU-kehän jälkeen.
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