
Ohessa on näyttelyn arvioitu aikataulu 
koiramäärineen sekä ilmoittamanne 
koiran numerolappu. Rokotustodis-
tusten tarkistus alkaa klo 7.30. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle vähin-
tään tuntia ennen annettua arvos-
teluajan alkamista, kuitenkin viimeis-
tään klo 12.00. Eläinlääkäri tarkastus 
suoritetaan pistokokein. Näyttelyssä 
noudatetaan Suomen Kennelliiton hy-
väksymiä rokotus- ja antidopingmää-
räyksiä. Järjestäjien velvollisuutena on 
tarkastaa jokaisen koiran (myös turis-
tien) rokotukset. 
Koirien omistajien on huolehdittava 
jätöksien pois keräämisestä. 
Huom! Kaikki kehät ovat ulkona, 
varaudu sään mukaisesti.
Ajo-ohje näyttelypaikalle:
Näyttelypaikan osoite: 
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Etelästä: Tuusulantietä (45) tultaessa 
liittymästä Tuomarinkylä-Itä-Pakila-Pa-
loheinä, mennään Tuomarinkylää 
kohti ja oikealla on Vinttikoirakeskus.
Pohjoisesta: Tuusulantietä (45) Helsin-
kiin päin ja liittymästä Tammisto-Tapa-
ninkylä.
Hinnasto
Pysäköinti on maksuton
Sisäänpääsy 5 €
lapset alle 15v ilmainen
Painettu luettelo 6 €
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näytte-
lyluettelon ja tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladatta-
vissa App Store- ja Google Play -so-
velluskaupoista nimellä ”Showlink”. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta so-
velluskaupassa on 2,99 €. Luettelon
voi sovelluksessa maksaa jo ennen
näyttelyä, mutta luettelon sisältö jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kel-
lo 6:00.
Palvelut
Alueella hyvin varustettu kahvila ja 
makkaranmyynti.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. 
(09) 887 30320, e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut 
näyttelypäivänä: 040 8354759

Pukukilpailu
Muistathan ilmoittautua
pukukilpailuun. Ilmoittautuminen 
paikanpäällä näyttelyn toimistoon 
viimeistään klo 13.
Rokotusmääräykset
Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jo-
kaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli 
koira hylätään puuttuvien rokotusten 
vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suori-
teta takaisin. Rokotustodistukseen tu-
lee olla merkitty rokotteen viimeinen 
voimassaolopäivä, koiran tunnistetie-
dot ja edelliset rokotukset. Jotta koira 
voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koi-
ralla olla voimassa seuraavat rokotuk-
set:
Penikkatautirokotus: Penikkatautiroko-
tus annetaan pennulle kaksi kertaa. 
Tehosterokotteesta tulee tapahtuma-
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(3 viikon varoaika). Ensimmäinen te-
hosterokote on voimassa 1 vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran en-
simmäisestä raivotautirokotuksesta 
tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varo-
aika). Alle vuoden ikäiselle koiralle an-
nettu rokotus on voimassa 1 vuoden. 
Vähintään vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa ko. rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tu-
lee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä 
rokotuksesta.
Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tart-
tuvaan maksatulehdukseen, kennelys-
kään tms. tarttuvaan hengitystieinfek-
tioon, 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 koi-
ria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asian-
mukaisesti hoidettava ennen kuin koi-
ra voi olla läsnä tapahtumassa.

Tervetuloa Tuomarinkartanolle!
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväk-
symät antidopingsäännöt ja doping- 
valvonta koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. 
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeis-
sa ja kilpailuissa.Tapahtuman järjestäjä 
tarkastaa tunnistusmerkinnän. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulait-
teet eivät tunnista, on koiran omista-
jalla oltava mukanaan lukulaite, joka 
kyseisen sirun pystyy lukemaan.Jos tar-
kastuksessa löytyy koira, jota ei ole tun-
nistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea 
kyseinen koira pois tästä tapahtumas-
ta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen 
tapahtumaan.
Palkinnot
Kaikki mahdolliset rotukohtaiset pal-
kinnot ovat noudettavissa palkintopis-
teestä. Palkintoja ei postiteta jälkikä-
teen.

Hyvää näyttelypäivää!

Järjestäjä Helsingin Vinttikoirakerho ry



KEHÄ 1 ........................................................................RING 1 ..................................................................    
Dominik Rudolph, Saksa ...........................................Dominik Rudolph, Germany .........................91 
whippet ......................................................................Whippet...........................................................63 09:00
- urokset ......................................................................- dogs ...............................................................34 
- nartut  .......................................................................- bitches ..........................................................29 
italianvinttikoira .........................................................Italian Greyhound ..........................................28 12:30

KEHÄ 2 ........................................................................RING 2 .................................................................. 
Elisabet Janzon, Ruotsi ..............................................Elisabet Janzon, Sweden ...............................75 
ibizanpodenco, karkeakarvainen ...........................Ibizan Hound, Rough-haired ...........................4 09:30
ibizanpodenco, lyhytkarvainen...............................Ibizan Hound, Smooth-haired .........................5 
portugalinpodengo, kk, keskikokoinen ..................Podengo Portuguese, Wire-haired Medium size 1 
portugalinpodengo, kk, pieni ..................................Podengo Portuguese Wire-haired Miniature 3 
portugalinpodengo, sk, pieni ..................................Podengo Portuguese Smooth-haired Miniature 2 
afgaaninvinttikoira ....................................................Afghan Hound ................................................18 10:15
irlanninsusikoira ..........................................................Irish Wolfhound ...............................................23 
englanninvinttikoira ..................................................Greyhound .....................................................19 13:00

KEHÄ 3 ........................................................................RING 3 .................................................................. 
Per Lundström, Ruotsi ................................................Per Lundström, Sweden .................................82 
Harjoitusarvostelija Kirsi Sainio faaraokoira, basenji Trainee judge Kirsi Sainio Pharao Hound, Basenji  
faaraokoira ................................................................Pharaoh Hound ................................................7 09:30
basenji ........................................................................Basenji .............................................................23 
unkarinvinttikoira .......................................................Hungarian Greyhound ....................................5 
venäjänvinttikoira ......................................................Borzoi ...............................................................19 11:30
puolanvinttikoira ........................................................Polish Greyhound ...........................................11 
skotlanninhirvikoira ....................................................Deerhound......................................................17 13:15

KEHÄ 4 ........................................................................RING 4 .................................................................. 
Rudi Brandt, Tanska ...................................................Rudi Brandt, Denmark ....................................66 
Harjoitusarvostelija Paula Tuominen saluki,  ...........Trainee judge Paula Tuominen saluki ..............     
Kirsi Sainio etnankoira ...............................................Kirsi Sainio Cirneco dell’etna ............................
saluki ...........................................................................Saluki ................................................................33 09:30
- urokset ......................................................................- dogs ...............................................................18 
- nartut  .......................................................................- bitches ..........................................................15 
azawakh .....................................................................Azawakh .........................................................10 11:45
sloughi ........................................................................Sloughi .............................................................16 
etnankoira ..................................................................Cirneco dell’Etna .............................................7 

Loppukilpailut

Pukukilpailu Dominik Rudolph
BIS-pentu  Per Lundström
BIS-veteraani  Elisabeth Janzon
BIS-VSP   Rudi Brandt
BIS-käyttökoira  Elisabeth Janzon
FCI 5   Per Lundström
FCI 10   Elisabeth Janzon
BIS- kasvattajaryhmä Per Lundström
Best in Show  Rudi Brandt

Arvioitu arvosteluaikataulu

HUOM! Teltoissa sisällä tupakoiminen ja 
muu avotulen teko on ehdottomasti kielletty.
Myös koirahäkkien sijoittelussa on otettava
yleinen viihtyvyys ja turvallisuus huomioon.
KOIRIA TAI TELTTOJA EI SAA KIIN-
NITTÄÄ JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN 
AITAAN. Aidan päällä ei saa myöskään 
istua, siihen ei saa nojata, eikä juoksuradalla 
saa kävellä tai viedä sinne koiria.


