
Tervetuloa Kyrön ryhmänäyttelyyn!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine koira-
määrineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. Rokotustodistusten 
tarkistus alkaa klo 7:30. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tun-
tia ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 13:00.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset 
ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata 
klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikup-
pi!

Näyttelypaikka
Näyttelyn paikkana toimii Kyrön urheilukenttä, osoite: Kyröntie 16, 21800 
Kyrö. Näyttelypaikalle on opasteet valtatie 9:ltä sekä Kyrön keskustasta. 
Näyttelypaikka sijaitsee 42 km Turusta Tampereelle, 500 m  valtatie 9:ltä. 
Kehät ovat nurmialueella.

Peruutukset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia, jotka on mer-
kitty aikatauluihin *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen 
tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 21.8.2019 mennessä koirasi tiedot, omat 
yhteystiedot ja tilinumero sekä maksukuitti numerolapun kanssa rahaston-
hoitajalle osoitteella: sfk.show@gmail.com (perille tulleesta peruutuksesta 
tulee kuittausviesti) tai Jenna Leino, Ilveskuja 4, 21220 Raisio.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (ark. klo 11–17)
puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä ja tiedustelut näyttelypäivinä: Jenna Lei-
no p. 0500 525 723 tai sfk.show@gmail.com

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn ajan esittämällä arvosteluloma-
ke. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Hinnasto
• Parkkimaksu 5 € (varaathan tasarahan tai MobilePay), emme peri sisään-
pääsymaksua
• Mobiililuettelo 2,99 €. Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon, 
näyttelyn tulospalvelun sekä viestipalvelun tuottava mobiilisovellus. So-
vellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä 
”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 
2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mut-
ta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Toimistosta voi ostaa kehäkohtaisen tulosteen hintaan 3 €/kehä.

Muuta
Buffetissa lämmintä ruokaa tarjolla 11-15 + grillimakkaraa sekä pientä suo-
laista ja makeaa koko päivän.
HUOM! Parkissa sekä buffetissa käy myös MobilePay. Voit maksaa parkin jo 
ennen saapumista MobilePay nroon 0500525723.
Runsaan koiramäärän vuoksi, suosi kimppakyytejä, ja varaa reilusti aikaa 
saapumiseen.
Tupakointi ja kaikenlainen tulenteko on ehdottomasti kielletty muualla, 
kuin erikseen osoitetulla alueella. Sääntörikkomuksesta poistetaan välittö-
mästi alueelta. Näyttelytelttoja pääsee pystyttämään näyttelyalueelle pe 
klo 19-21.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä 
rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran roko-
tustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vastaan 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annet-
tu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta 
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon va-

roaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuo-
den 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). Koira saa osallistua seu-
raavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kenne-
lyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttu-
vaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus kos-
kee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kil-
pailuihin ja testeihin osallistuville koirille. Tunnistusmerkinnät tarkistetaan 
pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pys-
tyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, 
tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta.Epäselvä ta-
tuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja do-
pingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita.

Järjestäjät Suomen faaraokoirat ja ibizanpodencot ry

Mukavaa näyttelypäivää!



Arvioitu aikataulu

* = tuomarimuutos
# = siirto ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille

Näyttelyn koiramäärä ............................................  811

KEHÄ 1 .....................................................................  
Jarmo Vuorinen ......................................................  77
samojedinkoira ....................................................................13 10:00
japaninpystykorva ...............................................................6 
volpino italiano .....................................................................5 11:00
lunnikoira ................................................................................3 
shiba ..........................................................................................3 
etnankoira ...............................................................................1 
basenji ....................................................................................14 11:45
meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen .......................1 
perunkarvatonkoira, iso .....................................................1 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ..............................2 
portugalinpodengo, kk, keskikokoinen .......................1 
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni ...........15 
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni ................12 

KEHÄ 2 .....................................................................  
Mikael Nilsson, Ruotsi ............................................  97
spitzien mittaus .............................................................  8:50
* saksanpystykorva, keeshond ........................................6 09:00
* saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea .....1 
* saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit .............12 
* saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen ................1 10:00
* saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea .......1 
* saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit .................6 
* saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen ...................3 
* tiibetinterrieri ....................................................................15 
* shih tzu ..................................................................................4 11:30
* japanese chin ......................................................................6 
* venäjäntoy, lyhytkarvainen ...........................................1 
* venäjäntoy, pitkäkarvainen ...........................................1 
* chihuahua, pitkäkarvainen ..........................................29 
* chihuahua, lyhytkarvainen ..........................................11 

KEHÄ 3 .....................................................................  
Pedro Sanches Delerue, Portugali ........................  99
#eurasier ..................................................................................4 09:00
#chow chow ...........................................................................3 
#coton de tuléar ....................................................................7 
bichon frisé ...........................................................................20 
bolognese ...............................................................................4 
löwchen ...................................................................................9 
villakoirien mittaus .......................................................  11:45
villakoira, toy ........................................................................11 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ............................................12 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ...............................................8 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ...............................9 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ...............................7 
villakoira, iso, mu/ru/va ......................................................3 
villakoira, iso, ha/ap/pu ......................................................2 

KEHÄ 4 .....................................................................  
Kari Granaas Hansen, Norja ..................................  80
Harjoitusarvostelija Outi Piisi-Putta amerikanakita,  
alaskanmalamuutti, akita
amerikanakita ........................................................................9 10:00
alaskanmalamuutti ............................................................14 
akita ...........................................................................................6 
islanninlammaskoira ...........................................................4 
siperianhusky .......................................................................27 11:45
länsigöötanmaanpystykorva .........................................15 
venäjänbolonka ....................................................................5 

KEHÄ 5 .....................................................................  
Harry Vella, Malta ...................................................  91
cavalier kingcharlesinspanieli ....................................... 46 09:30
- pennut ...................................................................................2 
- urokset .................................................................................19 
- nartut  ................................................................................. 25 10:45
kingcharlesinspanieli ..........................................................3 

bostoninterrieri .....................................................................5 
ranskanbulldoggi ...............................................................24 12:30
faaraokoira ............................................................................13 14:00

KEHÄ 6 .....................................................................  
Peter Mazura, Itävalta............................................  100
* kiinanharjakoira ...............................................................24 09:00
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi ......................................2 
* italianvinttikoira ...............................................................10 10:30
* unkarinvinttikoira ..............................................................4 
* venäjänvinttikoira ...........................................................11 
* afgaaninvinttikoira ..........................................................16 
* saluki ....................................................................................33 12:45
- pennut ...................................................................................2 
- urokset .................................................................................15 
- nartut  ..................................................................................16 

KEHÄ 7 .....................................................................  
Rudi Brandt, Tanska ...............................................  99
ibizanpodenco, karkeakarvainen ...................................3 09:00
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ....................................19 
havannankoira .....................................................................20 10:15
lhasa apso................................................................................8 
tiibetinspanieli .....................................................................29 11:45
mopsi ......................................................................................20 

KEHÄ 8 .....................................................................  
Tim Finney, Irlanti ..................................................  83
azawakh ...................................................................................1 10:00
irlanninsusikoira ....................................................................8 
englanninvinttikoira ..........................................................16 
espanjanvinttikoira ..............................................................1 
sloughi ......................................................................................1 
skotlanninhirvikoira ...........................................................10 
whippet ................................................................................. 46 12:00
- urokset .................................................................................24 
- nartut  ................................................................................. 22 

KEHÄ 9 .....................................................................  
Maarit Hassinen ......................................................  85
suomenlapinkoira ..............................................................26 09:00
lapinporokoira .......................................................................9 10:30
harmaa norjanhirvikoira ....................................................4 
jämtlanninpystykorva .........................................................7 
karjalankarhukoira ...............................................................3 11:45
pohjanpystykorva ................................................................2 
suomenpystykorva ..............................................................2 
saksanpystykorva, pomeranian ......................................7 
griffon belge ..........................................................................2 
griffon bruxellois ..................................................................6 
petit brabancon ....................................................................3 
papillon ....................................................................................9 
phalène ....................................................................................1 
prahanrottakoira ..................................................................4 
Marjo Leino .............................................................  4
Junior handler .........................................................................  14:30
- nuoremmat ..........................................................................1 
- vanhemmat ..........................................................................3 

Ryhmäkilpailut
FCI 5 ............................................................................Maarit Hassinen
FCI 9/10 ............................................................................... Tim Finney
Paras veteraani ............................................Kari Graanas Hansen
Paras kasvattajaryhmä.............................................. Rudi Brandt

Best in Show .............................................Pedro Sanches Delerue


