
Laamanäyttelysäännöt
Yleiset säännöt noudattavat alpakkanäyttelyn sääntöjä

Eri tyyppiset (wooly, medium, classic), väriset ja ikäiset laamat arvostellaan yhdessä luokassa. Orit
ja emät arvostellaan omissa luokissaan.

Näyttelyn paras laama valitaan luokkavoittajien väliltä.

Sijoitukset luokissa ovat täysin tuomarin päätettävissä. Mikäli yksikään luokassa esitettävä laama ei
täytä ensimmäiselle palkinnolle annettuja vaatimuksia, voidaan palkintoruusukkeiden jako aloittaa
toisesta tai kolmannesta sijasta. Mikäli luokassa ei jaeta ensimmäistä palkintoa, ei luokan voittajalla
ole oikeutta osallistua näyttelyn parhaan laaman valintaan.

Palkinto ruusukkeet jaetaan kaikille luokkaan osallistujille, kuitenkin siten että enintään 6
ensimmäistä sijaa palkitaan.

Ohje näyttelyluokan tuomitsemiseen

Kehässä arvostelu jakautuu seuraavasti:

100% rakenneominaisuudet

0% villa , kun luokassa on kaiken tyyppisiä laamoja

Laaman rakenne, tasapaino ja liikkuminen tarkastellaan perusteellisesti laaman kävellessä kehään
ja kehää ympäri tuomarin niin pyytäessä. Tuomari tarkastaa visuaalisesti ja tarvittaessa käsillä
tunnustellen purennan, pään, silmät, selkärangan ja lisääntymiselimet.

Laaman tulee pyydettäessä kävellä suoraan kohti tuomaria ja suoraan tuomarista poispäin. Tässä
kohtaa tuomari arvioi liikkeen yhdenmukaisuutta, tyyliä ja vakautta:

1. Tasapainoinen ja vapaa liikkuminen



2. Laaman koko suhteutettuna ikään

3. Luuston rakenne

4. Ulkoinen olemus

5. Ylälinja

6. Hännän asettuminen

7. Jalkakulmaukset edestä ja takaa

8. Rintakehän syvyys ja laajuus

9. Lihavuuskunto

Ulkonäön tulisi olla rodun tyypin mukainen – wooly, medium, classic

Pää, korvat, hampaat ja yleinen olemus ja asento tulee olla oikean tyyppinen.

Kun liikkuminen on arvosteltu, laaman tulee seisoa aloillaan, jolloin tuomari arvostelee yleisen
olemuksen ja esiintymisen.

Laaman tulee seisoa tuomarin osoittamaan suuntaan. Tässä kohtaa tuomari arvio uudelleen edestä,
takaa ja sivuilta katsoen rakenteen yhdenmukaisuutta.

Laaman selkälinja tunnustellaan käsituntumalla, etsien mahdollisia rakenteellisia poikkeavuuksia.
Handler esittelee tuomarille laaman purennan avaamalla laaman huulia. Silmät, korvat ja pää
arvioidaan myös tässä kohtaa.

Lopuksi tuomari arvio laaman kuormankantokyvyn.

Tuomarin suulliset perustelut

Kun tuomari on järjestänyt luokan osallistujat arvostelunsa mukaiseen järjestykseen, hän antaa
suulliset perustelut valinnoilleen.

Perustelut tulee olla informatiivisia ja opettavaisia positiivisten havaintojen kautta annettuna.
Perusteluiden tulee kuvata esitettyjen laamojen ominaisuuksia.


