
Näyttely järjestetään Lestijärven urheilukentällä.
Osoite navigaattoreille: Rantatie, 69440 LESTIJÄRVI

Kaikki kehät sijaitsevat ulkona järven rannalla. Pyydämme varau-
tumaan päivään riittävän lämpimin ja kosteudenkestävin varustein.

Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn arvioitu arvoste-
luaikataulu. Muistathan ottaa mukaasi koiran rekisterikirjan ja roko-
tustodistukset, hakaneulan numerolappua varten, koiran vesikupin, 
makuualustan ja näyttelyhihnan.

Saapuminen näyttelyyn: Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 
7:30. Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen ko. rodun 
arvosteluaikaa, viimeistään klo 12.

Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat niin halutes-
saan poistua kaikki muut paitsi ROP-koirat, ROP-veteraanit sekä 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut 
alkavat kaikkien kehien jälkeen.

Siivoathan koirasi jätökset näyttelypaikalta, myös pysäköintialueelta

Palkinnot
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen mukaiset palkinnot 
palkintojenjakopisteestä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Hinnat: 
Ilmainen sisäänpääsy ja pysäköinti. 
Paperinen luettelo 5 €, sähköinen luettelo 2,99 €. 
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulos-
palvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Sto-
re- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Lu-
ettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta 
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Tiedustelut: 
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@
showlink.fi  
Näyttelypäivänä tiedustelut puh. 040 419 6776.

Muuta huomioitavaa
Näyttelypaikalla on myytävänä kahvia, makkaraa ja muuta pientä 
välipalaa. Näyttelypaikan välittömässä läheisyydessä on käytettä-
vissä kota, jossa on grillausmahdollisuus.

Toivotamme kaikille miellyttävää ja onnistunutta 
näyttelypäivää!

Rokotusmääräykset
 Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä.Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vas-
taan 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 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 vanhempana annetut 
rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mu-
kaisesti. 
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, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireetto-
mia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, ko-
keisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistuville koirille. Tunnistusmerkin-
nät tarkistetaan pistokokein. 
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 tun-
nistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta.Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran 
osallistumisen tapahtumaan.

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

Järjestäjä: Lestijärven metsästysyhdistys ry

Tervetuloa näyttelymme Lestijärven urheilukentälle 18.5.2019!

J



Arvioitu aikataulu
 
# = Siirrot ennalta ilmoitetulle varatuomarille.

KEHÄ 1  
Vesa Lehtonen ..................................................................70 
mäyräkoirien mittaus .............................................  09:50
mäyräkoira, karkeakarvainen .............................. 7 10:00
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ..................... 2 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ..................... 1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen .................................. 4 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ........................ 5 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen......................... 3 
mäyräkoira, pitkäkarvainen.................................. 4 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ........................ 2 
cockerspanieli .................................................... 16 11:45
amerikancockerspanieli ....................................... 1 
espanjanvesikoira ................................................ 5 
lagotto romagnolo ................................................ 5 
irlanninvesispanieli .............................................. 3 
fi eldspanieli .......................................................... 2 
barbet .................................................................. 2 
kooikerhondje ...................................................... 3 
viiriäiskoira ........................................................... 2 
kiharakarvainen noutaja ...................................... 3 
KEHÄ 2  
Tuula Pratt .........................................................................58 
englanninspringerspanieli .................................... 9 10:00
walesinspringerspanieli ....................................... 4 
labradorinnoutaja ............................................... 21 
kultainennoutaja ................................................ 24 12:00
KEHÄ 3  
Reino Korpela ...................................................................57 
sileäkarvainen noutaja ....................................... 15 10:00
novascotiannoutaja.............................................. 3 
#etnankoira .......................................................... 4 
#basenji ............................................................... 2 
alaskanmalamuutti............................................... 1 
saksanpystykorva, keeshond .............................. 2 
spitzien mittaus ......................................................  11:30
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen ............. 1 
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea... 1 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ............ 3 
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen .............. 3 
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea .... 2 
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ............. 3 
saksanpystykorva, pomeranian ......................... 12 
#portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni ....... 2 
#akita ................................................................... 1 
#amerikanakita .................................................... 2 
KEHÄ 4  
Sakari Poti .........................................................................95 
karjalankarhukoira ............................................... 9 09:00
suomenpystykorva............................................... 8 
pohjanpystykorva................................................. 3 
itäsiperianlaika ..................................................... 6 
länsisiperianlaika ................................................. 1 
harmaa norjanhirvikoira ..................................... 23 10:30
jämtlanninpystykorva ......................................... 41 
- pennut ............................................................... 3 
- urokset............................................................. 19 
- nartut  .............................................................. 19 
dalmatiankoira ..................................................... 4 

KEHÄ 5  
Hannu Talvi .......................................................................90 
suomenlapinkoira .............................................. 22 09:00
ruotsinlapinkoira .................................................. 1 
siperianhusky..................................................... 10 10:15
samojedinkoira .................................................... 4 
islanninlammaskoira ............................................ 4 
länsigöötanmaanpystykorva ................................ 2 
shiba .................................................................... 1 11:30
japaninpystykorva ................................................ 3 
chow chow ........................................................... 4 
suomenajokoira ................................................. 16 
venäjänajokoira ................................................... 4 
basset artésien normand ..................................... 2 
basset hound ....................................................... 2 
amerikankettukoira .............................................. 1 
plottinajokoira ...................................................... 5 
beagle .................................................................. 4 
dreeveri................................................................ 5 

Ryhmäkilpailut
FCI 4/5  ................................................................ Sakari Poti
FCI 6/8 ............................................................... Hannu Talvi
Paras veteraani  .............................................Reino Korpela
Paras kasvattajaryhmä  ....................................... Tuula Pratt
Best in Show .................................................Vesa Lehtonen


