AMERIKANKARVATONTERRIERI, ROTTATERRIERI,
AMERIKANKÄÄPIÖTERRIERI SEKÄ ALASKAN KLEE KAI – ROTUISILLE
UKC-REKISTERÖIDYILLE KOIRILLE
KAKSI UKC-NÄYTTELYÄ
JA NELJÄ TERRIER RACE – KILPAILUA EM. TERRIEREILLE
(ELI KAHDEKSAN ERILLISTÄ TERRIER RACE -KISAA)
TAMMELAN MUSTIALASSA 24. – 25.8.2013
Järjestäjänä Suomen Amerikankarvatonterrierit SaKaTe ry

Paikka: Mustiala, Mustialantie 105, 31310 Tammela
http://www.mustialanmatkailu.fi/index.html
Näyttelyt ja Terrier Race -kisat ovat oivallinen paikka tavata koiraperheitä Suomesta ja
mahdollisesti ulkomailtakin. Tapahtuma käydään rennossa hengessä ja aloittelijoita
opastetaan. Näyttelyt ja Terrier Race –kisat sijoittuvat Mustialan hienoille nurmikentille.
Nurmikolle voi pystyttää myös oman näyttelyteltan tai –katoksen.
Näyttely lauantaina 24.8.2013
Näyttelyyn ilmoittautuminen ja osallistujanumeroiden nouto klo 10:00 – 10:30.
Näyttely alkaa klo 11:00.
Näyttelyn tuomarina toimii Valerie Piltz (USA).
Näyttelyjärjestys on seuraava: Junior Handlerit, amerikankarvatonterrierit,
amerikankääpiöterrierit, rottaterrierit, alaskan klee kai –koirat.
Epävirallinen pikkupentuluokka arvostellaan viimeisenä ja kehässä ovat samaan aikaan
näyttelyn kaikkien rotujen pikkupennut.

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.
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): 2 v., mutta alle 3 v.
Aikuisluokka: 3 v. ja vanhemmat
Kasvattajaluokka: 6 kk vanhemmat, joita esittää kasvattaja tai kasvattajan perheenjäsen
Valioluokka
Grand Champion -luokka
Viralliset luokat kastraateille
Pentuluokka kastraateille: 6 kk, mutta alle 1 v.
Junioriluokka kastraateille: 1 v., mutta alle 2 v.
Senioriluokka (intermediate) 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

Terrier Race – kisat lauantaina 24.8.2013
Näyttelyn jälkeen lauantaina on ohjelmassa kaksi Terrier Race – viehejuoksukilpailua 1 vuotta
täyttäneille AHT:eille, rottaterriereille ja TFT:eille. Molemmissa on sekä tasamaa- että
hyppyosuus erillisinä kisoina eli kisoja on kaikkiaan neljä.
Terrier Race –kisatuomarina toimii June Pasko (USA).
Kisat alkavat 1 tunti näyttelyn päätyttyä kuitenkin aikaisintaan klo 15. Seuraava kilpailu alkaa
välittömästi ensimmäisen päätyttyä.
Luokat
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 .

Näyttely sunnuntaina 25.8.2013
Näyttelyyn ilmoittautuminen ja osallistujanumeroiden nouto klo 10:00 – 10:30.
Näyttely alkaa klo 11:00.
Näyttelyn tuomarina toimii June Pasko (USA).
Näyttelyjärjestys on seuraava: Junior handlerit, amerikankarvatonterrierit,
amerikankääpiöterrierit, rottaterrierit, alaskan klee kai –koirat.
Epävirallinen pikkupentuluokka arvostellaan viimeisenä ja kehässä ovat samaan aikaan
näyttelyn kaikkien rotujen pikkupennut.

Terrier Race – kisat sunnuntaina 25.8.2013
Näyttelyn jälkeen sunnuntaina on ohjelmassa kaksi Terrier Race – viehejuoksukilpailua 1
vuotta täyttäneille AHT:eille, rottaterriereille ja TFT:eille. Molemmissa on sekä tasamaa- että
hyppyosuus erillisinä kisoina eli kisoja on kaikkiaan neljä.
Terrier Race –kisatuomarina toimii Valerie Piltz (USA).
Kisat alkavat tunnin päästä näyttelyn päättymisestä. Seuraava kilpailu alkaa välittömästi
ensimmäisen päätyttyä.

Ilmoittautuminen
Koira ilmoitetaan näyttelyihin ja Terrier Race -kisoihin käyttäen UKC:n virallista
ilmoittautumislomaketta, joka avautuu alla olevasta linkistä:
http://www.ukcdogs.com/res/pdf/fo1fbl.pdf
Täytä ilmoittautumislomake ja lähetä se postissa näyttelyn sihteerille. Liitä mukaan kuitti
ilmoittautumismaksun suorittamisesta. Liitä erillinen ”lappunen” lisätietoineen, jos haluat, että
näyttelyn sihteeri täyttää lomakkeen loppuun. Muistathan vielä, että koiran syntymäaika
merkitään muotoon kk/pp/vvvv.
Maksut ennakkoilmoittautumisissa näyttelyihin viimeistään 16.8.2013
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

Maksut ennakkoilmoittautumisissa Terrier Race –kisoihin viimeistään 16.8.2013
Per Terrier Race –kilpailu juostaan sekä ”flat” (tasamaa) että ”steeplechase” (kisaradalla
matalat hypyt) kisat. Näistä voi myös valita vain toisen per kilpailu. Enimmillään koira voi siis

osallistua 4 kisaan kahdessa eri Terrier Race –kilpailussa lauantaina sekä sunnuntaina. 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
Viralliset luokat, omistajan 1. koira tapahtumassa
Viralliset luokat, saman omistajan 2. jne. koira tapahtumassa osallistujana

15 eur
10 eur

Lauantaina ja sunnuntaina on kummassakin 2 Terrier Race –kilpailua ja kaikissa niissä on 2
erillistä kisaa; maksullisia kisoja on yhteensä siis 8 viikonlopun aikana.
Pakettihinnat per päivä ja per viikonloppu Sakate ry:n jäsenille ja ei-jäsenille
Pakettihinta per päivä sisältää:
- 1 ulkomuotonäyttelyn
- 2 Terrier Race –kilpailussa yhteensä 4 kisaa
Pakettihinta per viikonloppu sisältää:
- 2 ulkomuotonäyttelyä
- 4 Terrier Race –kilpailussa yhteensä 8 kisaa
Jäsenille per päivä: Viralliset luokat, omistajan 1. koira tapahtumassa
Jäsenille per päivä: Viralliset luokat, saman omistajan 2. jne. koira tapahtumassa
osallistujana
Ei-jäsenille per päivä: Viralliset luokat, omistajan 1. koira tapahtumassa
Ei-jäsenille per päivä: Viralliset luokat, saman omistajan 2. jne. koira
tapahtumassa osallistujana

55 eur
50 eur

Jäsenille per viikonloppu: Viralliset luokat, omistajan 1. koira tapahtumassa
Jäsenille per viikonloppu: Viralliset luokat, saman omistajan 2. jne. koira
tapahtumassa osallistujana
Ei-jäsenille per viikonloppu: Viralliset luokat, omistajan 1. koira tapahtumassa

95 eur
90 eur

Ei-jäsenille per viikonloppu: Viralliset luokat, saman omistajan 2. jne. koira
tapahtumassa osallistujana

70 eur
65 eur

110
eur
105
eur

Pankkiyhteys/Bank:
IBAN: FI40 1504 3500 0937 71, BIC:NDEAFIHH
Viite / Reference: 8811

Viimeinen ennakkoilmoittautumispäivä on 16.8.2013.
Ennakkoilmoittautumiset lähetetään näyttelyn sihteerille. Näyttelyn puheenjohtaja ja sihteeri
vastaavat mielellään kysymyksiin tapahtumasta.
Sihteeri
Sari Uusitalo
Suokallionkuja 4
01120 Västerskog
Puh. +358 40 848 5678

Puheenjohtaja
Outi Pikkarainen
Puh. +358 50 5666 162
pikkarainenouti(at)gmail.com

sari_uusitalo(at)kolumbus.fi
Maksut ilmoittauduttaessa paikan päällä
Näyttelyihin voi ilmoittautua myös paikan päällä. Ilmoittautuminen alkaa klo 10:00 ja päättyy
10:30.
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 –kisoihin voi ilmoittautua näyttelyyn ilmoittautumisen yhteydessä ja lisäksi 30
min ajan alkaen tuntia ennen Terrier Race –kisojen alkua.
Paikan päällä ilmoittauduttaessa ensimmäinen Terrier Race juoksu maksaa 20 eur omistajan
ensimmäisenä koirana tapahtumassa, saman omistajan 2. jne. koira/kisa 15 eur.
Fun Race – epäviralliset viehejuoksut
Paikan päällä voi ilmoittaa myös alle 1-vuotiaan pentunsa ns. Fun Race – viehejuoksuihin,
joissa 5 eurolla pääsee kaksi kertaa radalle. Maksetaan paikan päällä. Fun Race –
harjoitukset juostaan, kun viralliset kisat on juostu.
Myös alaskan klee kai –rotuiset voivat osallistua epävirallisiin juoksuihin.
Sisäänpääsymaksu tapahtuma-alueelle
5 eur aikuinen ja 2 eur lapsi (alle 12 vuotta); sisäänpääsymaksu on tapahtumakohtainen eli se
on voimassa koko viikonlopun. Näyttelyyn tai Terrier Race – kisoihin osallistuvan koiran
mukana pääsee yksi henkilö ilmaiseksi sisään. Maksetaan paikan päällä.
Sisäänpääsymaksu suositellaan maksettavan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä ja
kirjoittaa siitä maininnan ilmoittautumislomakkeeseen.
Rokotus-, antidoping ja muut säännöt
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!
Epäviralliseen pikkupentuluokkaan voi suomalaisen käytännön mukaan ottaa osaa n. 20
-viikkoinen tai vanhempi pentu.
Huonevaraukset
Varaa huoneesi tunnelmallisesta kartanomiljööstä lähettämällä s-postia osoitteeseen
info@mustialanmatkailu.fi tai soittamalla numeroon +358 (0) 40 553 6993.
http://www.mustialanmatkailu.fi/Majoitus/

Aamiainen tilataan huonevarauksen yhteydessä. Muusta ruokailuista tiedotamme
myöhemmin.

 Tervetuloa 
Sakate ry:n hallitus

