LAPPALAISKOIRAT RY:N

ERIKOISNÄYTTELY
HARJAVALTA 08.10.2017
HARJAVALLAN PALVELUS- JA SEUR AKOIR AHARR ASTAJIEN KENTTÄ

Tervetuloa Näyttelyymme
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Lappalaiskoirat ry:n Syysnäyttelyyn Harjavallan Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat
ry:n koulutuskentälle Harjavaltaan.
Näyttely on Drive-in, Lappalaiskoirat ry:n rodut: lapinporokoira, ruotsinlapinkoira ja suomenlapinkoira, myös pennut
(5-alle 7 kk & 7-alle 9 kk), jälkeläisluokka ja lapsi & koira -kilpailu. Näyttely on ulkonäyttely, kehät ovat ruohokentällä.
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn aikataulu,
josta selviää arvioitu arvosteluaikataulu. Otathan mukaan
koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron
ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi!

Näyttelypaikka, ajo-ohjeet ja pysäköinti
Näyttelypaikan osoite on Hosiossaarentie 1, Harjavalta. Ajoohjeita voi tiedustella puh. 045 127 1878 Riikka Palmula tai
puh. 044 728 3136 Jussi Palmula.
Raumalta tai Turusta päin tulevat kääntyvät VT12:lta kantatielle 43 suuntaan Harjavalta. Teiden VT12 sekä kantatie 43
risteyksen kiertoliittymästä on hosiossaarentien risteykseen
matkaa noin 20 km. Hosiossaarentie on Eurasta päin tullessa kantatien 43 oikealla puolella. Porista tai Helsingistä
päin tulevat kääntyvät VT2:lta kantatielle 43 suuntaan Eura,
VT12 sekä kantatie 43 eritasoliittymästä on hosiossaarentien risteykseen matkaa noin 1,5 km. Pohjoisesta päin tullessa hosiossaarentie on kantatien 43 vasemmalla puolella.
Lappalaiskoirat ry:n opasteet opastavat paikalle, seuraa niitä. Pysäköintialueella on liikenteen ohjaus, pysäköinti on
maksuton.

Sisäänpääsymaksu
Syysnäyttelyssä ei peritä sisäänpääsymaksua. Luettelo 6 euroa.

Eläinlääkäri ja rokotustodistusten tarkastus
Rokotustodistusten tarkastus alkaa näyttelypäivänä kello
8.00. Koirat on tuotava paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin viimeistään kello 12.
Näyttelyn aikana eläinlääkäri on paikalla.

Ryhmäkilpailut
Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun jälkeen voivat
poistua kaikki muut paitsi ROP-pennut, ROP-koirat, ROPveteraanit, ROP-jälkeläistyhmään sekä ROP-kasvattajaryhmään kuuluvat koirat. ROP koiralla tulee olla näyttelytoimikunnan edustajan lupa poistumiseen. Ryhmäkilpailut alkavat
heti rotukehien päätyttyä, n. klo 15:00.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kasvattajaluokkia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 tai email: info@showlink.fi
Muut tiedustelut (ma-pe klo 19-21) sekä näyttelypäivänä klo
8-18 Riikka / 045 127 1878.

Hotelli
Harjavallasta löytyy Hotelli Hiittenharju (syyskokouspaikka)
sekä Hotelli Marilyn. Lähialueen hotellien huoneita rajatusti,
ole nopea jos haluat majoituksen läheltä näyttelypaikkaa!

Peruutukset
Olemme joutuneet tekemään joitakin tuomarimuutoksia.
Mikäli haluatte perua osallistumisenne näyttelyyn tuomarimuutoksen perusteella (*-merkki), ilmoitattehan siitä kirjallisesti viimeistään 5.10.2017. Ilmoita koiran tiedot, omistajan
tiedot ja tilinumero, johon maksu palautetaan. Liitä mukaan
kuitti ilmoittautumismaksusta sekä kokonainen numerolappu. Lähetä peruutustiedot osoitteeseen: Lappalaiskoirat ry,
Seija Piipponen, Oravantie 10, 48230 Kotka

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin. Kaikkien koirien rokotukset
tarkistetaan.
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään
kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen
viikon varoaika).

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen
kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja
sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin
koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen
arvostelua/suoritusta. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei
ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan. Typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyyn.

Antidoping-valvonta
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymiä antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta koskee
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.

Toivotamme oikein mukavaa ja
onnistunutta näyttelypäivää!

Lappalaiskoirat ry:n näyttelytoimikunta

Arvioitu aikataulu - Schedules
KEHÄ 1
Leni Finne ..................................................... 55
Lapinporokoira ................................................45
- pennut ............................................................ 6
*urokset pentuluokka 5-7kk ...1
*urokset pentuluokka 7-9kk ...2
*nartut pentuluokka 7-9kk .....3
- urokset ......................................................... 18
junioriluokka............................6
nuorten luokka.........................1
avoin luokka .............................2
valioluokka ...............................7
veteraaniluokka........................2
- nartut .......................................................... 21
*junioriluokka ..........................3
*nuorten luokka .......................4
*avoin luokka ...........................2
*valioluokka .............................6
*veteraaniluokka ......................6
ruotsinlapinkoira .............................................10
* pennut ....................................2
- urokset....................................2
- nartut .....................................6
Karri Heino .......................................................
Lapsi & koira - kilpailu

10:00

11:30

KEHÄ 2
Eeva Resko ..................................................... 40
Suomenlapinkoira ...............................................
10:00
(urokset + ROP, ROP-kasvattaja ja -jälkeläisryhmä)
- urokset ......................................................... 40
junioriluokka............................8
nuorten luokka.........................4
avoin luokka .............................10
valioluokka ...............................10
veteraaniluokka........................8
KEHÄ 3
Kirsi Honkanen ............................................. 71
Suomenlapinkoira ...............................................
09:00
(nartut, pennut + rop-pentu, rop-vet)
- pennut .......................................................... 17
urokset pentuluokka 5-7kk.....3
urokset pentuluokka 7-9kk.....3
nartut pentuluokka 5-7kk .......10
nartut pentuluokka 7-9kk .......1
- nartut .......................................................... 54
10:00
junioriluokka............................12
nuorten luokka.........................5
avoin luokka .............................15
valioluokka ...............................12
veteraaniluokka........................10

Loppukilpailut
BIS-pentu ..............................................Leni Finne
BIS-veteraani ........................................ Eeva Resko
BIS-kasvattaja ........................................Leni Finne
BIS-jälkeläisryhmä ......................Kirsi Honkanen
Best In Show .................................Kirsi Honkanen

VIIKONLOPUN OHJELMA
LAUANTAI 7.10.2017
TOKO
klo 9.00 Kisatoimisto avataan ja rokotusten tarkastus alkaa
klo 10.00 Tottelevaisuuskoe alkaa
TERVEYSTARKASTUKSET
HPSH ry:n koulutuskentän maja, Hosiossaarentie 1, Harjavalta
SYYSKOKOUS
Syyskokous pidetään Hotelli Hiittenharjulla, Valta -salissa
klo 17.00 -18.00 Kokouskahvit ja valtakirjojen tarkastus sekä
rokotusten tarkastus
klo 18.00
Syyskokous
SUNNUNTAI 8.10.2017
ERIKOISNÄYTTELY
klo 8.00 Näyttelytoimisto avataan, rokotusten tarkastus
klo 9.00 Näyttely alkaa
n. klo 13.00 Lapsi & Koira -kilpailu.
Ilmoittautuminen toimistoon klo 12.00 mennessä
n. klo 15.00 Ryhmäkilpailut alkavat

Muuta huomioitavaa
- Muistathan ottaa mukaan koirallesi rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelyhihnan, vesikupin, makuualustan (tai kuljetuslaatikon) sekä hakaneulan numerolappua varten.
Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näyttelyyn tuloa.
- Pysäköintialueella on liikenteenohjaajia, siitä huolimatta autojen pysäköinnissä on huomioitava yleiset liikennesäännöt.
Koiria ei saa jättää missään tapauksessa lämpimällä tai aurinkoisella säällä autoihin.
- Telttoja saa pystyttää näyttelyalueen laidalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien reunoille.
Teltoilla ei saa sulkea käytäviä. Järjestyksenvalvojilla on oikeus
siirtää / siirrättää teltat oikealle alueelle. Käytävät on jätettävä
vapaiksi mahdollisen hälytysajoneuvoliikenteen varalta sekä
yleisen turvallisuuden vuoksi.
- Palvelut: näyttelyalueella on ruokapiste, jossa on tarjolla lämmin ruoka (Saton hampurilaisia) - Näyttelytoimisto,
myyntiartikkelit sekä Satakunnan Pystykorvakerhon ylläpitämä kahvio sijaitsevat Hosiossaaren koirakentän majalla, WC:t
ovat varastorakennuksen päädyssä.
- Kaikki näyttelykehät sijaitsevat ulkona, nurmikentällä. Varaudu syyssään mukaiseen vaatetukseen. Sateisen ja tuulisen
sään sattuessa näyttelyalue on kylmä.
- Lähin pankkiautomaatti sijaitsee Harjavallan keskustassa,
jonne on matkaa n. 3 km. Varaathan käteistä mukaan.

