
TERVETULOA ERIKOISNÄYTTELYYN 
KANGASALLE!

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekis-
teritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerola-
pun kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula 
tms. Muista koirallesi myös näyttelyremmi, makuualusta, vettä 
ja vesikuppi! 
Näyttelypaikka on Koirapalvelu Taidogas (Aakkulantie 38, 
36220 Kangasala). 

ETHÄN TULE ULKOKENGILLÄ TREENIHALLIIN VAAN 
KÄYTÄT SISÄKENKIÄ!

Arvostelu alkaa molemmissa kehissä klo. 12:00. Huolehdithan 
siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 

Näyttelypaikalle voi tuoda turistikoiria kunhan rokotukset 
ovat kunnossa.

Näyttelypaikka ja saapuminen 
Näyttelypaikan osoite: Aakkulantie 38, 36220 Kangasala 
Lahden ja Helsingin suunnasta tulevat (Lahdentietä pitkin): 
Nouse Kangasalla Ranta-Koiviston liittymästä tieltä no 12 ja 
käänny oikealle. Aakkulantie on heti ensimmäinen risteys va-
semmalle.
Tampereen kautta ajavat: Lahdentie, tie no 12, aja Ranta-Koi-
viston liittymään ja käänny vasemmalle. Aakkulantie on en-
simmäinen risteys vasemmalle.
Jyväskylän suunnalta: helpointa on nousta Lahden tielle ja seu-
rata Tampereen kautta ajavien reittiä jos ei ole navigaattoria. 
Navigaattorin avulla lyhin tie lähtee vasemmalle Suinulasta 
tieltä 9 ennen Tamperetta. 
Hämeenlinnasta on lyhin reitti Pälkäneen kautta, kuten Helsin-
gistä tulevillakin.
 Muualta tulevat seuraavat aina Tampereen kohdalla Lahden 
liittymää tielle no 12.

Hinnat ja muuta infoa
Sisäänpääsy on ilmainen. Luettelon hinta 3 €. Kahvia, teetä ja 
virvokkeita sekä suolaista ja makeata tarjoaa paikan päällä Koi-
rapalvelu Taidoggaan väki. Erikoisnäyttelyssä on myös mah-
dollisuus oman koiransa kuvauttamiseen!

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (ark. klo 
11–17), puh. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi 
Tiedustelut näyttelypäivänä: Sonja p. 045 674 2612
tai Marianne  p. 040 586 7249 
Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan näyttelypaikalla. Näyttelytoimikunta 
ei postita palkintoja jälkikäteen.

Rokotukset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tulta-
essa jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suori-
teta takaisin.
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen 
tehosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäi-
selle koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika).

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, 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 sisäloistar-
tunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä:
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tar-
kastaa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan 
ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/
suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet 
eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, 
joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.
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.

Näyttelytoimikunta toivottaa 
mukavaa näyttelypäivää!

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys

Cavalier Club Show 2017
24.11.2017 Kangasala,
Koirapalvelu Taidogas



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
KEHÄ 1
Ming Li, Iso-Britannia
cavalier kingcharlesinspanieli UROKSET   50 12:00
pennut 5 - 7 kk ......................... 1 
pennut 7 - 9 kk ......................... 3 
junioriluokka .......................... 13 
nuortenluokka.......................... 5 
avoin luokka ........................... 11 
valioluokka ............................. 11 
veteraaniluokka ........................ 6 

KEHÄ 2
Katherine Li, Iso-Britannia
cavalier kingcharlesinspanieli NARTUT   64 12:00
pennut 5 - 7 kk ......................... 2 
pennut 7 - 9 kk ......................... 4 
junioriluokka .......................... 11 
nuortenluokka........................ 12 
avoin luokka ........................... 14 
valioluokka ............................. 13 
veteraaniluokka ........................ 8 

Loppukilpailut

BIS veteraani, Best In Show
Katherine Li, Iso-Britannia

BIS pentu, BIS kasvattajaluokka, BIS jälkeläisryhmä:
Ming Li, Iso-Britannia

ERIKOISNÄYTTELYN KOTISIVUT 
http://cavalieryhdistys.com

Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry 
www.cavalieryhdistys.com


