KÄÄPIÖPINSEREIDEN OPEN SHOW
Tarkoitus
Kääpiöpinsereiden Open Show järjestetään ensimmäisen kerran heinäkuussa 2014. Tarkoitus on viettää
hauska kesäpäivä, johon mukaan mahtuu koko perhe – koirien ollessa toki pääosassa. Kilpaillaan hymyssä
suin ja pilke silmäkulmassa niin kaikkein kauneimman kuin ahneimman herkkusuunkin titteleistä ja samalla
tutustutaan toisiin kääpiöpinserin omistajiin ja koirillakin on mahdollisuus saada uusia koirakavereita ja
ehkä tavata pentuesisaruksia ja muita sukulaisiaan. Myös kasvattajille tämä on oiva tilaisuus nähdä
kasvattejaan.
Tavoitteena olisi saada Open Show’sta jokavuotinen hauska ”kokoontumisajo” ja kehittää tapahtumaa
osallistujien toiveiden mukaan. Epävirallisen, leikkimielisen tapahtuman tavoitteena on saada osallistujiksi
myös niitä koiria, jotka eivät syystä tai toisesta muuten käy näyttelyissä.
Rotujärjestön puolelta tavoitteena on tarjota jäsenmaksulle vastinetta ja sitä myötä jäsenmäärän
lisääminen. Tapahtuman teemana on iloinen yhdessä tekeminen, mikä toivottavasti osaltaan houkuttelisi
muihinkin tapahtumiin uusia talkoolaisia ja osallistujia.
Yleistä
Kääpiöpinsereiden ensimmäinen Open Show järjestetään Järvenpään Vanhankylänniemessä (Stålhanentie
4) lauantaina 12.7.2014. Vanhankylän Kartanossa on tarjolla myös mökkimajoitusta, katso lisää Internetosoittesta www.vanhankylanniemi.fi .
Tapahtuma pyritään aloittamaan klo 11.00. Ennakkoon ilmoittautuneiden toivomme saapuvan paikalle
viimeistään klo 10.30 rokotusten tarkistusta ja numerolappujen jakoa varten. Luokkiin on mahdollista
ilmoittautua vielä paikan päällä klo 10 alkaen. Otathan mukaan koiran rekisteritodistuksen ja rokotuskortin
mihin on merkitty voimassaolevat rokotukset. Paikan päällä ilmoittautuneille maksu on hieman kalliimpi
kuin ennakkoon. Toivomme mahdollisimman monen käyttävän ennakkoilmoittautumismahdollisuutta.
Näyttelykirjettä ja numerolappuja ei lähetetä postitse.
Tiedustelut arjatiimo@gmail.com / 040-1933224.
Arvosteluluokat
Urokset ja nartut arvostellaan erikseen. Koiran tulee täyttää vaadittava ikä viimeistään näyttelypäivänä.
Huomioi rokotusmääräykset sekä 14 vrk varoaika! Luokkiin saavat osallistua myös kastroidut,
värivirheelliset, ylisuuret tai muuten virallisiin näyttelyihin kelpaamattomat rekisteröidyt kääpiöpinserit.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistettyhäntäiset tai –korvaiset koirat eivät saa osallistua.
Kaikille osallistujille annetaan kirjallinen arvostelu, mutta laatumainintoja ei jaeta. Tuomari sijoittaa
kussakin luokassa neljä (4) parasta ja jakaa kunniapalkinnot koirille jotka katsoo sen arvoisiksi.
Riiviöt (4-7 kk) – Paras kunniapalkinnon saanut uros ja paras kunniapalkinnon saanut narttu kilpailevat vielä
keskenään rotunsa parhaan riiviön tittelistä (rop-riiviö). Riiviöt eivät osallistu paras uros- ja paras narttukilpailuihin.
Kakarat (7-12 kk) – Kunniapalkinnon saaneet jatkavat paras uros- ja paras narttu-kilpailuihin.
Turistit (yli 12 kk) – Turistiluokkaan saavat osallistua koirat, joilla ei ole virallista näyttelytulosta.
Kunniapalkinnon saaneet jatkavat paras uros- ja paras narttu-kilpailuihin.
Konkarit (yli 12 kk) – Konkareita ovat koirat, joilla on tulos virallisista näyttelyistä. Kunniapalkinnon saaneet
jatkavat paras uros- ja paras narttu-kilpailuihin.
Veteraanit (yli 8 v) – Paras kunniapalkinnon saanut uros ja paras kunniapalkinnon saanut narttu kilpailevat
vielä keskenään rotunsa parhaan veteraanin tittelistä (rop-veteraani). Lisäksi kaikki kilpailuluokassa
kunniapalkinnon saaneet jatkavat paras uros- ja paras narttu-kilpailuihin.
Paras Uros / Paras Narttu
Tuomari sijoittaa neljä (4) parasta. Voittajauros ja –narttu kilpailevat vielä keskenään Best In Open Showtittelistä.

Lisäluokat
Lisäluokkiin ilmoittaudutaan paikan päällä klo 12 mennessä.
Kasvattajaluokka (ilmainen) – Kasvattaja kilpailee vähintään kolmen kasvattamansa koiran muodostamalla
ryhmällä. Koirien on oltava osallistunut Open Show’n arvosteluluokkiin. Koirat voivat olla samasta
pentueesta. Myös Riiviöt saavat osallistua kasvattajaluokan ryhmään.
Jälkeläisluokka (ilmainen) – Koiran omistaja kilpailee koiransa sekä sen vähintään kolmen jälkeläisen
muodostamalla ryhmällä. Jälkeläiset voivat olla samasta pentueesta. Myös Riiviöt saavat osallistua
jälkeläisluokan ryhmään. Koirien on oltava osallistunut Open Show’n arvosteluluokkiin.
Parikilpailu (osallistumismaksu 5 euroa) – Uros ja narttu yhdellä esittäjällä.
Troikka (osallistumismaksu 5 euroa) – Kolme koiraa yhdellä esittäjällä.
Lapsi ja kääpiöpinseri (osallistumismaksu 5 euroa) – Alle 10-vuotiaille lapsille. Osallistua voi myös
lelukoiran kanssa (ei tarvitse olla rotumääritelmän mukainen). Ei tiukkaa pönötystä, vaan lapsi voi vaikka
esitellä koiran osaamia temppuja.
Junior Handler (osallistumismaksu 5 euroa) – Alle 16-vuotiaille, arvostelussa keskitytään iloiseen ja
asialliseen koiran esittämiseen.
Hyvän mielen luokat
Hyvän mielen luokat ovat ilmaisia. Niihin ei ilmoittauduta erikseen, vaan Open Show’n aikana alueella
kiertää ”salainen agentti”, joka jakaa arvosteluluokkiin osallistujille pääsylippuja hyvän mielen luokkiin.
Näitä voivat olla mm. iloisin häntä, kaunein väritys, paras pää, hassuimmat korvat.
Pidäthän koiran numerolapun koko ajan esillä, jotta pääsyliput menevät oikeaan osoitteeseen!
Hyvän mielen luokkiin pääsylipun saaneet koirat kutsutaan kilpailuun arvosteluluokkien jälkeen ja tuomari
valitsee kustakin luokasta voittajan.
Muut kisat
Muihin kisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä, ilmoittautumismaksu 2 euroa/ kisa. Kisoja käydään pitkin
päivää näyttelyalueen läheisyydessä.
Ahnein ahmatti – Jokaisen kääpiöpinserin mielipuuhaa on tietysti syöminen, mutta kuka onkaan ahnein
ahmatti?
Vikkelin vekkuli – Kääpiöpinserit ovat nopeita ja ketteriä, kenen vauhti riittää voittoon?
Mahdollisuuksien mukaan tulossa myös muita kisoja!
OHJEET ENNAKKOILMOITTAUTUMISEEN LÖYTYVÄT OSOITTEESTA www.skpin.com – toiminta –
tapahtumat.

