Järjestäjät: Harjavallan Korvenpojat

Tervetuloa!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:30. Koirien tulee saapua
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin
kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka

Näyttelypaikka on Harjavallan jäähalli, Puustelli Areena osoitteessa Yhdyskatu 1, 29200 Harjavalta.
HUOM! Hallin lattia saattaa olla kylmä, joten suosittelemme ottamaan koiralle makuualustan mukaan.
Näyttelypaikalla käy vain käteinen.

Pääsyliput

Pääsylippu 5e (alle 12v ilmaiseksi)
Luettelo 5e
Ei parkkimaksua.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy (arkisin klo
11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut
Terhi Tupi 0400 241 434
Pekka Teini 0400 858 292
Minna Multanen 040 723 6593

Tuomarinmuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia,
joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa
koirasi osallistumisen *-merkityn tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 17.4. mennessä koiran tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti ja
yhteystietosi rahastonhoitajalle osoitteeseen:
Matti Uotila, Pohjoirannantie 413, 29200 Harjavalta
Vähennämme palautettavista maksuista 5 € toimistokuluja.
Toimikunta pahoittelee tuomarinmuutoksista koituvaa mielipajaa ja haluaa antaa kahvi/teelipun näyttelyn kahvioon hyvityksenä tästä. Lipun saat noutaessasi koirasi arvostelua.

Palkinnot

Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä
postitse.

Rokotusmääräykset

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä,
koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.

Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla
voimassa seuraavat rokotukset:
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
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21
vrk (kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1
vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

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.

Antidopingvalvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.

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.

Hyvää näyttelypäivää!

Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 1			
KEHÄ 5			
Irina Poletaeva.................................................78		
Hilkka Salohalla...............................................37		
jackrussellinterrieri....................................................... 22
09:30
Spitzien mittaus..................................................................
9:45
norfolkinterrieri.................................................................2
10:45
* mittelspitz, muut värit.............................................. 16
10:00
norwichinterrieri............................................................ 15		
* mittelspitz, musta ja ruskea.......................................2
11:00
manchesterinterrieri.......................................................5
11:45
* pomeranian.....................................................................4		
parsonrussellinterrieri.................................................. 14		
* cairnterrieri................................................................... 11		
walesinterrieri....................................................................1		
* karkeakarvainen kettuterrieri...................................1		
valkoinen länsiylämaanterrieri....................................7		
* lakelandinterrieri...........................................................1		
glen of imaalinterrieri.....................................................6		
* saksanmetsästysterrieri...............................................2
skyenterrieri.......................................................................2		
KEHÄ 6, ulkona			
yorkshirenterrieri..............................................................2		
Jukka Kuusisto.................................................98		
tenterfieldinterrieri..........................................................2		
Harjoitusarvostelija Pia Itkonen lapinporokoira ja
KEHÄ 2			
suomenlapinkoira
Juha Putkonen.................................................86		
siperianhusky.................................................................. 21
09:00
staffordshirenbullterrieri............................................ 17
09:00
keeshond.............................................................................6
10:15
amerikanstaffordshirenterrieri....................................7
10:00
japaninpystykorva........................................................ 12		
bullterrieri...........................................................................1		
volpino italiano.................................................................3
11:15
vehnäterrieri.......................................................................4		
kleinspitz, muut värit......................................................3		
irlanninterrieri....................................................................2		
kleinspitz, valkoinen........................................................3		
airedalenterrieri................................................................1		
eurasier................................................................................3		
kerrynterrieri......................................................................1		
islanninlammaskoira.......................................................2		
borderterrieri.................................................................. 14
11:00
lunnikoira............................................................................1		
australianterrieri...............................................................9		
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni..............2		
sileäkarvainen kettuterrieri...........................................7
12:15
lapinporokoira................................................................ 17
12:15
skotlanninterrieri..............................................................3		
suomenlapinkoira......................................................... 25		
bedlingtoninterrieri.........................................................1		
KEHÄ 7, ulkona			
englanninkääpiöterrieri.............................................. 11		
Reino Korpela..................................................58		
brasilianterrieri..................................................................7		
suomenajokoira............................................................. 16
10:00
amerikankääpiökettuterrieri........................................1		
venäjänajokoira.................................................................1
11:00
KEHÄ 3			
posavinanajokoira............................................................1		
Paavo Mattila...................................................89		
baijerinvuoristovihikoira................................................2		
basset hound.....................................................................7
09:00
plottinajokoira...................................................................3		
shiba......................................................................................2		
gascognenbassetti...........................................................1		
alaskanmalamuutti..........................................................9		
basset artésien normand...............................................1		
amerikanakita....................................................................6
10:00
petit basset griffon vendéen........................................2		
akita.......................................................................................5		
dreeveri................................................................................4		
samojedinkoira..................................................................8		
beagle...................................................................................7		
basenji..................................................................................1
11:15
dalmatiankoira............................................................... 13
12:15
etnankoira...........................................................................1		
rhodesiankoira..................................................................7		
länsigöötanmaanpystykorva.......................................2		
pohjanpystykorva............................................................6		
suomenpystykorva..........................................................7		
valkoinen ruotsinhirvikoira...........................................1
12:15
karjalankarhukoira...........................................................7		
itäsiperianlaika..................................................................1		
harmaa norjanhirvikoira............................................. 10		
Ryhmäkilpailut:
jämtlanninpystykorva.................................................. 12		
paras kotimainen rotu ......................... Reino Korpela
chow chow.........................................................................4		
FCI 3/4 ...................................................... Juha Putkonen
FCI 5/6 ......................................................... Paavo Mattila
KEHÄ 4			
Paras veteraani ......................................Jukka Kuusisto
Zidy Munsterhielm-Ehnberg..........................79		
Paras kasvattajaryhmä ............................................ Zidy
Mäyräkoirien mittaus........................................................
8:45
Munsterhielm-Ehnberg
mäyräkoira, pitkäkarvainen....................................... 11
09:00
Best in Show.......................................... Irina Poletaeva
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen.......................... 16		
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen..............................6
10:30
mäyräkoira, karkeakarvainen.................................... 18		
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen..........................6
12:00
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen..........................1		
mäyräkoira, lyhytkarvainen....................................... 18		
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen..............................3		

