
TERVETULOA ERIKOISNÄYTTELYYN!

Oheisena on näyttelyn arvosteluaikataulu sekä koirasi näytte-
lynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteri-
todistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. 
Muista koirallesi myös näyttelyremmi, makuualusta, vettä ja 
vesikuppi! 

Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien tulee saa-
pua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua arvostelun al-
kamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi siitä, että 
olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.  Arvostelu alkaa klo 
10.  Pentujen ja urosten arvostelun jälkeen on 30 minuutin tau-
ko ennen narttujen arvostelua. 

Näyttelypaikka ja saapuminen 
Marketanpuisto sijaitsee Espoossa Kehä III:n vieressä Röylän 
liittymän kohdalla. 
Puiston osoite on Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo.
Bussiyhteydet: numero 321 Elielinaukiolta, numerot 236, 239 
tai 219 Leppävaarasta ja bussi numero 582 Espoontorilta sekä 
numero 533 Matinkylästä.

Hinnat ja muuta infoa
Luettelon hinta 2€.
Ei pysäköintimaksua eikä sisäänpääsymaksua. 
Kerhotarvikemyynti on paikalla näyttelyssä, varaathan käteistä 
rahaa mukaan. Alueella ei ole pankkiautomaattia. 
Lounaskahvila Cafe Margreteberg on avoinna näyttelypäivänä.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy 
(ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 tai info@showlink.fi 
Puhelintiedustelut ennen näyttelyä: 
Hanna Granlund puh. 040-1805787
Puhelintiedustelut näyttelypäivänä: 
Tytti Kiviranta puh. 050-4010080

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan kehässä. Näyttelytoimikunta ei postita 
palkintoja jälkikäteen.

ARVOSTELUAIKATAULUT
Jan-Erik Ek, Sweden ............................ 41 
- pennut ................................ 4 10:00 
- urokset .............................. 14 
noin 30 min tauko
- nartut  ............................... 23 n. 11:30

Mukavaa näyttelypäivää!

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.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmik-
kieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimas-
saolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta 
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa 
seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatau-
tia vastaan 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 anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti.
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

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 osal-
listumisen tapahtumaan.
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