
 
 
Tervetuloa Springerspanielit ry:n päänäyttelyyn. Saavuthan näyttelypaikalle ajoissa. Arvostelu 
kehissä 1&2 alkaa klo 10.00 ja kehässä 3 klo 12:30. Paikalla on oltava viimeistään klo 12.00. 
 
Näyttelypaikka: Tuorlantie 1, 20780 Kaarina, Suomi (koordinaatit: 60.414354, 22.429483) 
Tiedustelut: info.tuorla2019@gmail.com 
Tiedustelut näyttelypäivänä: Leena Laine p. 050-337 3489 
 
VARAATHAN KÄTEISTÄ RAHAA MUKAASI  
Näyttelyssä on perinteinen hauska PUKUKILPAILU, jossa valitaan parhaiten pukeutunut koira ja 
omistaja. Anna mielikuvituksesi lentää ja tule kamppailemaan kiertopalkinnosta! Ilmoittautuminen 
paikan päällä pukukilpailuun ja parikilpailuun (5€). 
Näyttelyssä järjestetään arpajaiset ja SpringeriShop on paikalla! Paikalla myös tarvikemyyntiä. 
Tuorlan Majatalon kahvio palvelee näyttelyvieraita vähintään klo 16 asti. Ei sisäänpääsy- eikä 
parkkimaksua. Luettelo 4 euroa. 

Pysäköinti on sallittu ainoastaan koiranäyttelyn pysäköintiin merkityille paikoille. Paikalla on 
erillinen purkualue, johon ei tule jättää autoa parkkiin. WC-tiloina tulisi ensisijaisesti käyttää 
näyttelyalueen karttaan merkittyjä WC-tiloja. WC-tilat ovat myös Tuorlan Majatalon kahviotiloissa. 
SIIVOA KOIRASI JÄTÖKSET JA MUUT ROSKAT! Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetulla 
alueella. Telttoja ei saa pystyttää merkityille pelastustiealueille. Kenttä on iso ja kaikille riittää 
hyvin telttapaikkoja. Ensiaputarvikkeet sijaitsevat toimistossa. 
 
Näyttelyssä on käytössä myös erillinen kuvausalue, jossa voitte käydä kuvaamassa koirianne. 
Luokkavoittajat valokuvataan kehissä tai erillisellä kuvausalueella. Kuvausalue on myös 
näyttelyvieraiden käytettävissä. BIS-kilpailut ovat kehien 2 ja 3 alueella. 
 
  



Tuorlan alueen kartta. Näyttelyalue on jalkapallokentällä. 
 

 

Näyttelyalueen kartta 

 



AIKATAULU 15.6.2019 
 
Suuresta koiramäärästä johtuen englanninspringerspanielien urosten ja narttujen nuorten luokan 
koirille on tuomarimuutos ja ne arvostelee varalle ilmoitettu tuomari Mr Nigel Worth kehässä 2. 

Huomio: Kehissä 1 ja 2 pidetään noin 30 minuutin ruokatauko sopivassa välissä noin puolilta 
päivin. Tuomarit arvostelevat keskimäärin noin 16 koiraa tunnissa. Olethan ajoissa paikalla, 
viimeistään klo 12. 

Kehä 1 Mrs Jane Eyeington (85) 
 
Englanninspringerspanieli (EI pennut, jun, nuo ja vet)  

Urokset  39 10:00 
Nartut  46 

 
Kehä 2 Mr Nigel Worth (85) 
# = tuomarimuutos varalle ilmoitetulle tuomarille 
 

Englanninspringerspanieli (pennut, jun, #nuo ja vet) 
Pennut  10 10:00 
Urokset  22 

Walesinspringerspanieli (pennut, jun ja vet) 
Pennut  7 
Urokset  10 

Englanninspringerspanieli (jun, #nuo ja vet) 
Nartut   28 

Walesinspringerspanieli (jun ja vet) 
Nartut  8 

Junior Handler  
10-13-vuotiaat 1 
14-17-vuotiaat 2 

 
Kehä 3 Mr Tim Harrison (33) 
 

Walesinspringerspanieli (EI pennut, jun ja vet)   
Urokset  14 12:30 
Nartut  19 

  
Rotukehissä palkitaan, kun ko. luokkien koirat on kaikki arvosteltu: ROP/VSP-pennut, ROP/VSP-
juniorit, ROP/VSP-veteraanit ja ROP-turisti. Paras uros ja paras narttu valitaan kehissä 1 & 3 siinä 
vaiheessa, kun kaikki ko. sukupuolen luokat on arvosteltu. Rotukehässä palkitaan myös paras 
suomalaisista vanhemmista. Parhaat liikkeet ja paras pää valitaan rotukehän lopuksi ennen 
loppukilpailuja. Englanninspringerspanieleissa palkitaan myös paras musta koira (tuomari valitsee 
parhaan SA:n saaneen musta-valkoisen). Kummankin rodun paras valitaan BIS-kehässä. 

  



Loppukilpailut  

Näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen 
BIS-turisti   Mr Tim Harrison 
BIS-pari   Mr Nigel Worth 
BIS-metsästyskoepalkittu  Mrs Jane Eyeington 
BIS-jälkeläisryhmä  Mr Tim Harrison 
BIS-pentu   Mrs Jane Eyeington 
BIS-juniori   Mrs Jane Eyeington 
BIS-kasvattajaryhmä  Mr Nigel Worth 
BIS-veteraani  Mr Tim Harrison 
Pukukilpailu   Kaikki tuomarit yhdessä 
ROP ja VSP englanninspringerspanieli Mrs Jane Eyeington 
ROP ja VSP walesinspringerspanieli Mr Tim Harrison 
BEST IN SHOW  Mr Nigel Worth 

 
Näyttelysäännöt ja täydentävät ohjeet löydät  

www.kennelliitto.fi - lomakkeet ja säännöt - näyttelyt. 
Koiran tulee olla rokotettu Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti: 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21vrk. Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut  
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään  
21vrk. Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden.  Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.   
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21vrk 
ennen tapahtumaa. 
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton antidoping -sääntöjä. Suomen lain vastaisesti typistetyt 
koirat eivät voi osallistua näyttelyyn. Näytteilleasettaja vastaa esittämiensä/omistamiensa koirien 
mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Ensiaputarvikkeet löytyvät näyttelyn toimistosta. 
Näytteilleasettajan tulee huolehtia siitä, että saapuu koiran kanssa ajoissa kehään arvosteltavaksi. 
 

TERVETULOA! 


