AYRSHIRE VIRTUAL WINTER SHOW 2021
Kilpailukutsu
Suomen Ayrshirekasvattajat ry järjestää ayrshirerodulle valtakunnallisen virtuaalinäyttelyn, jossa tuomari
arvostelee eläimet karjanomistajien lähettämien valokuvien perusteella. Ayrshiren virtuaalinäyttelyyn voivat
osallistua kaikki ayrshirerotuiset eläimet.
Luokkajako:
1. Kesävasikat / Summer calf
1.6. - 30.9.2020 syntyneet vasikat
2. Keväthiehot / Junior yearling
1.3. - 31.5.2020 syntyneet vasikat
3. Talvihiehot / Intermediate yearling
1.12.2019 – 29.2.2020 syntyneet hiehot
4. Syyshiehot / Senior yearling
1.9. - 30.11.2019 syntyneet hiehot
5. Kesähiehot / Summer yearling
1.6. - 31.8. 2019 syntyneet hiehot
6. 2-vuotiaat hiehot / Junior & 2-year old heifers
1.12.2018 - 31.5.2019 syntyneet hiehot
7. Junior Championship
8. 2-v lehmät / 2-year old cows
1.9.2018 - 28.2.2019 syntyneet lehmät
9. 3-v lehmät / 3-year old cows
1.9.2017 - 31.8.2018 syntyneet lehmät
10. 4-v lehmät / 4-year old cows
1.9.2016 - 31.8.2017 syntyneet lehmät
11. 5-v lehmät / 5-year old cows
1.9.2015 - 31.8.2016 syntyneet lehmät
12. Varttuneet lehmät /Mature cows
ennen 1.9.2015 syntyneet lehmät
13. Grand Championship
Järjestäjä voi muuttaa luokkajakoa tarvittaessa osallistuvien eläinten määrän perusteella.
Kilpailun säännöt ja kuvausohjeet:
- Eläimet esitetään luonnollisina ja puhtaina (joko pestyinä tai harjattuina puhtaaksi)
- Eläimet esitetään pää ylhäällä ja mieluiten riimusta niin, että esittäjä pitää eläintä, mutta eläin voi
myös olla riimulla kiinni aidassa/seinässä tms. Näin eläinten arvostelu on tuomarille helpompaa.
- Eläimestä otetaan 4 KILPAILUkuvaa: yksi kummaltakin sivulta, sekä kuvat takaa ja edestä
- Lisäksi TUNNISTUSTA varten 1 kuva päästä siten, että korvamerkki (päämerkki) on luettavissa
- Karjanomistaja vastaa ja huolehtii itse kuvaamisesta sekä kuvien toimittamisesta. Apua kuvaamiseen
ja kuvien lähettämiseen voi tiedustella hallituksen jäseniltä, yhteystiedot www.ayrshire-finland.com.
Lähetä kuvat sähköisessä muodossa ja käsittelemättöminä. Kuvatiedoston koko vähintään 2 Mt eli 2000 kt
ja kuvan tarkkuus mielellään 300 pikseliä/tuuma, jolloin kuvan leveyden ja korkeuden pitää olla vähintään
250 mm. Jos tarkkuus on pienempi, pitää kuvakoonkin olla suurempi (72 pikseliä/tuuma tarkkuudella
kuvan pienimmän sivun mitan pitää olla vähintään 1000 mm). Mikäli eläin on kuvattu kaukaa, pitää kuvan
koon olla yli 4 Mt, jotta kuva kestää rajaamisen. Osa kameroista pakkaa kuvaa automaattisesti, joten
varmistathan, että lähettämäsi kuvatiedosto on riittävän iso. Kuvat, jotka eivät täytä sääntöjä, voidaan
hylätä, mutta tästä ilmoitetaan osallistujalle ja annetaan mahdollisuus uuden/uusien kuvien
lähettämiseen.
Lähetä ilmoittautuessasi jokaisesta osallistuvasta eläimestä joko eläimen lehmäkortti (verkkopalveluista) tai
tuloste Minun Maatilani eläintietosivusta. Osallistumismaksu 20 € (+ alv 24%) /eläin.
Ilmoittautumiset, eläintiedot sekä valokuvat 31.1.2021 mennessä heli.teiskonlahti@gmail.com
Jos et saa kuittausta lähettämästäsi aineistosta vuorokauden sisällä, varmista aineiston perille meno
soittamalla Helille 040 593 8738.
Näyttelyn tulokset pyritään julkaisemaan helmikuun aikana. Palkintojenjako järjestetään myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
Lisätiedot: Heli Teiskonlahti 040 593 8738.

Tervetuloa osallistumaan!
Suomen Ayrshirekasvattajat - Finnish Ayrshire Breeders ry

