SUOMEN PYRENELÄISET RY:N 40-VUOTIS JUHLANÄYTTELY 8.6.2019 ESPOO

Lämpimästi tervetuloa Suomen Pyreneläiset ry:n 40-vuotis juhlanäyttelyyn Espoon Marketanpuistoon
(Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo).
Saapuessasi liikenteen ohjaajat neuvovat sinulle parkkipaikan (ei parkkimaksua). Marketanpuistossa on
näyttelypäivänä puutarha avoinna ja sen parkkipaikkaa emme saa käyttää. Näyttelyalueella on myös
Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n erikoisnäyttely. Molemmilla rotuyhdistyksillä on omat rokotuksen
tarkastuspisteet. Alueelle on vapaa pääsy.
Näyttely järjestetään ulkona, joten huomioithan sään mukaisen näyttelyvarustuksen itsellesi ja koirallesi.
Muistathan ottaa näyttelyyn mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja
hakaneulan. Muista myös koiran näyttelyhihna ja vesikuppi.
Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 8.00
Rokotusten tarkastus klo 8.00 – 12.00
Lyhytkarvaisten ja pitkäkarvaisten pyreneittenpaimenkoirien rodun vaihto on klo 9.00
Näyttelyn puheenjohtajan tervehdys ja kaikille tarjottava alkumalja klo 9.20
Kehät alkavat klo 9.30
Näyttelyssä pidetään piknik- / lounastauko n. klo 11.30 – 12.00
Loppukehät klo 15.00
Näyttely on Drive-In näyttely, joten näyttelystä voi poistua, kun koira on osallistunut kaikkiin niihin luokkiin,
joissa se on oikeutettu kilpailemaan.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton näyttelysääntöjä, mukaan lukien rokotusmääräykset ja
antidoping – säännöt. Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja
kilpailuissa. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua
makseta takaisin. Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen mukaiset palkinnot näyttelytoimistosta.
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Näyttelyalueella on kahvio, josta voit ostaa kahvia, teetä, lounasta yms. Kahviossa on vessat.
Näyttelyalueella tupakointi KIELLETTY muualla kuin sille varatulla alueella.
Näyttelyyn on ladattavissa mobiililuettelo, jonka voit ladata ja maksaa Showlinkin mobiilisovelluksesta.
Käyttäjille mobiilisovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play- sovelluskaupoista. nimellä ”Showlinkmobiili”. Sovellus on maksuton. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen
voi tilata ja maksaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän
aamuna kello 6.00.
Paperista näyttelyluetteloa ei ole myytävänä.
Tiedostelut ennen näyttelyä Arja Immonen p. 050-3751308, arkisin klo 17.00 jälkeen, viikonloppuna klo
9.00 – 21.00. Näyttelypäivänä Arja Immonen p. 050-3751308.

NÄYTTELYN AIKATAULU

KEHÄ 1
Richard Capel, Ranska
Rodun vaihto
Juhlanäyttelyn alkumalja
Lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira
Pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira
Piknik- / lounastauko
Kehät jatkuvat

klo 9.00
klo 9.20
klo 9.30
klo 10.30
klo 11.30
klo 12.00

KEHÄ 2
Helge Werner Hagen, Norja
Juhlanäyttelyn alkumalja
Pyreneittenkoira
Piknik- / lounastauko
Kehät jatkuvat

klo 9.20
klo 9.30
klo 11.30
klo 12.00

Loppukehät

klo 15.00

NÄYTTELYSSÄ JAETTAVAT KIERTOPALKINNOT:
PAIMENTEN PIIPERON POKAALI
- erikoisnäyttelyn pitkäkarvaisen rotunsa parhaalle
PAIMENTEN HIPUN PALKINTO
- erikoisnäyttelyn pitkäkarvaisen vastakkaisen sukupuolen parhaalle
PYRENEITTENKOIRIEN ERIKOISNÄYTTELYN ROTUNSA PARAS
PYRENEITTENKOIRIEN ERIKOISNÄYTTELYN ROTUNSA PARAS KOTIMAINEN KASVATTI
SUOMEN PYRENELÄISTEN ERIKOISNÄYTTELYN BEST IN SHOW LAUTANEN

40-VUOTIS JUHLANÄYTTELYÄMME SPONSOROIVAT

