SUOMEN KEESHOND RY JÄRJESTÄÄ ERIKOISNÄYTTELYN SEINÄJOELLA

LAUANTAINA 1.4.2017
Tervetuloa
Näyttelyyn on ilmoittautunut ennätykselliset 86 koiraa.
Oheisena on näyttelymme arvioitu aikataulu ja koirasi näyttelynumero. Otathan mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös koiran näyttelyhihna, makuualusta tai
häkki ja vesikuppi.
Huom! Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton-Finska Kennelklubben ry:n voimassa olevia näyttelysääntöjä, rokotusmääräyksiä
sekä antidopingsääntöjä.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Hau-Hau Champion Areena (Lakeuden
koiraurheilukeskus) Osoite: Bullerintie 40, 60200 Seinäjoki.
Hallin lämpötila on noin +18 astetta. Hallissa on vessat ja juokseva vesi. Ulkoiluta koirasi huolella. Hallissa on jätössakko 5 euroa.
Siivoa koirasi jätökset myös ulkona. Pyri välttämään lähialueen
asuntokaduilla liikkumista.
Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8.00.
Koirien tulee saapua paikalle viimeistään tuntia ennen arvioitua
arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään kello 11.30.
Pysäköinti, pääsymaksu ja luettelo
Pääsymaksua tai pysäköintimaksua ei peritä. Luettelo kuuluu ensimmäisen koiran ilmoittautumishintaan. Muille luettelon hinta
on 2 euroa. Pysäköi autosi niin, että pihan ympäri pääsee ajamaan.
Tarvikemyynti ja buffet
Näyttelypaikalla on Suomen Keeshond ry:n tarvikemyynti sekä
buffet, jonka järjestää Lakeuden agilityurheilijat ry. Tarjolla on
lohikeittoa, pientä suolaista ja makeaa, kahvia, teetä ja kaakaota.
Myynti tapahtuu ainoastaan käteisellä. Alueella ei ole pankkiautomaattia.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut arkisin
klo 11.00–17.00 Showlink puh. (09) 887 30320
email: info@showlink.fi
Tiedustelut näyttelypäivänä:
Elina Männikkö, puh. 040-7155 732

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehässä. Luokkavoittajat, SERT-voittajat, ROPja VSP-pentu, ROP, VSP, ROP- ja VSP-veteraani, ROP-kasvattaja
ja ROP-jälkeläisryhmä saavat palkinnoksi kristallisen samppanjalasin kessukaiverruksella. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Epäviralliset luokat
Urosten ja narttujen arvostelun välissä pidetään Lapsi ja kessu
-kilpailu, johon ilmoittautuminen tapahtuu rokotustentarkistuspisteessä. Kilpailu käydään kolmessa ikäluokassa: alle 7-vuotiaat,
7-12 -vuotiaat ja 13-15 -vuotiaat. Osallistumismaksua ei peritä.
Pariluokkaan (saman omistajan tai kasvattajan uros ja narttu
yhden esittäjän esittämänä) ilmoittautuminen tapahtuu paikan
päällä rokotusten tarkistuspisteessä. Osallistumismaksua ei peritä.
Kiertopalkintokehät eli Paras liikkuja, Kaunein karvapeite ja
Paras pää (uros ja narttu) arvostellaan näyttelyn lopuksi. Mikäli
koirasi saa kehästä varsinaisen arvostelun yhteydessä lapun, missä kerrotaan tuomarin haluavan sen osallistuvan johonkin näistä
kehistä, pyydämme sinua ystävällisesti olemaan näyttelypaikalla
näiden palkintojen jakoon asti. Mikäli joudut lähtemään pois aikaisemmin, pyydämme sinua ilmoittamaan siitä kehäsihteereille.
Valokuvaus
Hallissa on erillinen koirien kuvauspiste ja siellä puoliammattilainen kuvaaja. Kaikkien osallistujien toivotaan käyvän kuvauttamassa koiransa. Linkki kuviin tulee näyttelyn jälkeen
yhdistyksen kotisivuille. Luokkavoittajien kuvat menevät myös
sponsorille, joten muistakaahan käydä hyödyntämässä tämä tilaisuus. Ota kuvauspisteeseen mukaan koirasi numerolappu,
niin pysytään selvillä kuvista.
Turistikoirat
Myös turistikoirat ovat tervetulleita paikalle, kunhan rokotustodistus on mukana ja rokotukset ovat voimassa.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä rokotusmääräyksiä.Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset.
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
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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. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa
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.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja
ja kokeita.

Mukavaa näyttelypäivää!
Näyttelytoimikunta

Ajo-ohje
Näyttelypaikan osoite on Bullerintie 40, 60200 SEINÄJOKI.
Näyttelypaikalle on opastus Hamarintieltä (VT19). Huomioi,
että alueella on tehty uusia tiejärjestelyjä ja suora yhteys valtatieltä Bullerintielle on katkaistu.
Ajo-ohjeet:
ETELÄSTÄ: Nouse rampille, jossa on opastus ”Seinäjoki” ja
Lentokenttä. Seuraa Seinäjoki-viittoja ja aja noin 7 kilometriä.
Käänny vasemmalle Kyrkösjärventielle, jolta on opasteet ”Bullerin liikunta-alue”.
POHJOISESTA: Käänny Pohjan valtatieltä (VT 19) toiselle
rampille, jossa on viitta ”Keskusta”. Käänny rampilta oikealle ja
aja suoraan noin 4 km, kunnes tulet Hamarintien risteykseen
hotelli Sorsanpesän viereen. Käänny oikealle (viitat ”Jalasjärvi” ja ”Tampere”). Aja Hamarintietä 1,2 km. Käänny oikealle
Kyrkösjärventielle, jolta on opasteet ”Bullerin liikunta-alue”.
LÄNNESTÄ: Aja keskustan läpi Vapaudentietä noin 4 km,
kunnes tulet Hamarintien risteykseen hotelli Sorsanpesän
viereen. Käänny oikealle (viitat ”Jalasjärvi” ja ”Tampere”). Aja
Hamarintietä 1,2 km. Käänny oikealle Kyrkösjärventielle, jolta
on opasteet ”Bullerin liikunta-alue”.

