Tervetuloa näyttelyyn!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Koirien tulee saapua
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi siitä, että
olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
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.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia,
joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa
koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 18.9.
mennessä koiran tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti ja yhteystietosi rahastonhoitajalle: Ylöjärven ryhmänäyttely 2019 / Tarja
Löfman, Kisakuja 1 D, 01800 Klaukkala
Tai skannattuna sähköpostitse kennel.lawnlake@gmail.com

Rokotusmääräykset

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

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).

Hinnasto

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

Näyttelypaikka
Teivon Ravikeskus sijaitsee Tampereen ja Ylöjärven rajalla Vaasantien (kantatie 65:n) tuntumassa, noin 10 km Tampereen keskustasta luoteeseen. Ravikeskukseen pääset Tampereen kaupungin
joukkoliikenteen bussilla nro 80.
Osoite: Teivon Ravikeskus, pääportti, Pysäköinti 1
Velodromintie 2, 33420 Tampere

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä
Satu Ylä-Mononen 050 571 2530

Palkinnot

Pääsyliput 5€ (alle 12v ilmaiseksi)
Pysäköinti 2€ (ostetaan lipunmyynnistä rokotustentarkastuksen
yhteydessä ja se tarkistetaan ulosajettaessa.)
Luettelo 2,99 € (mobiili)
Näyttelyssämme on käytössä ainoastaan näyttelyluettelon ja
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä
”Showlink-mobiili”. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna
kello 6.00.

Muuta tietoa
- Kehät sijaitsevat nurmikentällä, raviradan keskellä. Teivon Grand
Prix ravintola (katsomorakennuksessa) tarjoaa näyttelyssä maittavaa syötävää klo 8-16, lounas klo 12-16. Sisältää pääruoan, salaattibuffetin ja jälkiruokakahvit. Ravintolassa anniskeluoikeudet ja
aurinkoterassi. Tervetuloa!
- Turistikoirat ovat tervetulleita näyttelyyn, muistathan ottaa rokotustodistuksen mukaan.
- Näyttelyalueelle tullaan sisälle ainoastaan Teivon pääportista
(pysäköintialue 1).
- Katsomorakennuksen edestä löytyy tupakointipaikka.
- Tallialueelle meno koirien kanssa ehdottomasti kielletty.

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.

Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 1
Kimmo Mustonen ...........................................44
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ...............................1
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ...............................2
leonberginkoira............................................................. 10
kääpiösnautseri, musta .................................................7
kääpiösnautseri, musta-hopea ...................................5
kääpiösnautseri, pippuri & suola ...............................1
landseer ..............................................................................1
newfoundlandinkoira ....................................................9
snautseri, pippuri & suola .............................................7
suursnautseri, musta ......................................................1
KEHÄ 2
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ........................43
berninpaimenkoira ...................................................... 31
- urokset ........................................................................... 18
- nartut ............................................................................ 13
bokseri .................................................................................4
bordeauxindoggi.............................................................4
mallorcandoggi................................................................1
pyreneittenkoira ..............................................................2
pyreneittenmastiffi .........................................................1
KEHÄ 3
Teija Urpelainen..............................................67
Harjoitusarvostelija Kati Nieminen; shar pei
kanariandoggi ..................................................................6
shar pei ................................................................................4
appenzellinpaimenkoira ...............................................2
cane corso ..........................................................................2
mastiffi.................................................................................2
tiibetinmastiffi ..................................................................4
espanjanvinttikoira .........................................................1
irlanninsusikoira...............................................................8
italianvinttikoira ...............................................................7
puolanvinttikoira .............................................................1
saluki ................................................................................. 28
skotlanninhirvikoira........................................................2

11:00

10:00

10:00

KEHÄ 4
Unto Timonen .................................................44
Harjoitusarvostelija Erika Häkkinen; afgaaninvinttikoira,
azawakh, englanninvinttikoira, venäjänvinttikoira, whippet
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen .....................2
11:00
isosveitsinpaimenkoira..................................................2
tornjak .................................................................................1
afgaaninvinttikoira ..........................................................7
azawakh ..............................................................................2
englanninvinttikoira .......................................................1
venäjänvinttikoira ...........................................................9
whippet............................................................................ 20
KEHÄ 5
Virpi Leppälä ...................................................36
* pinseri ...............................................................................4
11:00
tanskandoggi, musta ja harlekiini .......................... 14
tanskandoggi, sininen ...................................................4
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen ....... 14
KEHÄ 6
Juha Putkonen ................................................74
Harjoitusarvostelija Virpi Leppälä; rottweiler
rottweiler ......................................................................... 14
09:00
apinapinseri .......................................................................1
bullmastiffi .........................................................................8
dobermanni.......................................................................3
hovawart ......................................................................... 10
keskiaasiankoira ...............................................................1
kääpiöpinseri ................................................................. 20
tanskalais-ruotsalainen pihakoira .............................3
venäjänmustaterrieri......................................................5
englanninbulldoggi........................................................9

Ryhmäkilpailut:
Ryhmäkilpailut pyritään alkoittamaan noin klo 15.00)
Paras veteraani .................. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
FCI 2 ............................................................... Kimmo Mustonen
Paras kasvattajaryhmä .... Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
FCI 10 .................................................................... Unto Timonen
Best in Show Marjatta .........................Pylvänäinen-Suorsa
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PÄÄPORTTI
Tupakointi

KATSOMORAKENNUS:

Ravintola, kahvio, WC, palkinnot

Rokotukset
Lipunmyynti

