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Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn aikataulu 
luokkakohtaisine koiramäärineen. Otathan mukaan koiran 
rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja ha-
kaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös 
koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi! Koirien tu-
lee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annet-
tua arvosteluajan alkamista. 

Näyttelypaikka

Näyttelypaikkana toimii Ruissalo Camping
Osoite: Saarontie 25, 20100 Turku
Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdollisista pysäköintivirhe-
maksuista. Aurinkoisella säällä koiria ei saa missään tapauk-
sessa jättää autoon. 

Hinnasto ja muuta infoa

Mobiililuettelo 2,99 €.
Ei pääsy- tai pysäköintimaksua.
Suositellaan, että yhden koiran mukana saapuisi vain yksi ih-
minen. Saapuminen näyttelyyn klo 8.30 alkaen. Saavuthan 
näyttelyyn viimeistään klo 12:00. 

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn 
tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladat-
tavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmai-
seksi nimellä Showlink. Mobiililuettelon hinta sovelluksessa 
ostettuna on 2,99 € ja sen voi tilata ja maksaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Tuomarinmuutokset

HUOM! Uusi tuomarinmuutos 7.8.2020. Mikäli haluat pe-
ruuttaa osallistumisen tuomarimuutoksen vuoksi, lähetä pe-
rumisesi sähköpostitse viimeistään 12.8.2020 ja liitä mukaan 
maksukuitin kopio sekä koiran 
numerolappu. Lähetä peruutustiedot osoitteeseen:
rahastonhoitaja@suomenranskanbulldogit.fi 
Peruutuksista pidätämme 5€ käsittelykuluja.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink, puh. (09) 
887 30320, arkisin klo 11-17 tai info@showlink.fi .
Tiedustelunumero näyttelypäivänä: 0400 377251/Toni Saira

Palkinnot

Kaikki palkinnot jaetaan rotukehässä. Palkintoja ei postiteta 
näyttelyn jälkeen.

Sähköiset arvostelut

Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä 
ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään 
koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoittee-
seen. Ne ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta 
sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedois-
ta.

Rokotusmääräykset

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Mikäli koira hylätään puut-
tuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta 
takaisin. Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai 
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty koiran yksiselitteiset 
tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukainen viimeinen voimassaolopäivä. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla 

voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatuleh-

dusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, par-
vovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähin-
tään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varo-
aika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimas-
sa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut te-
hosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotau-
tirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vä-
hintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä 
tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kol-
men viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivä-
nä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- 
tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden 
oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidet-
tava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
Antidopingvalvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-
säännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Ken-

Järjestäjä Suomen Ranskanbulldogit ry



nelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.  Lisätie-
toa osoitteessa www.kennelliitto.fi 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua 
näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.
Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä 
tarkastaa tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla 
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy luke-
maan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä 
tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Hauskaa näyttelypäivää!

ARVOSTELUAIKATAULU

Huomioithan että BIS-pentukasvattajaluokka & 

BIS-pentu arvostellaan heti pentujen arvostelun jälkeen.

KEHÄ 1 - urokset

Kari Järvinen .................................................49 
- pennut ........................................................................... 4 10.00
* pentuluokka 5-7kk .....................................................3 
* pentuluokka 6-9kk .....................................................1 
- urokset .........................................................................45 
* junioriluokka ............................................................. 17 
* nuorten luokka ............................................................6 
lounastauko
* avoin luokka ................................................................7 14:00
* valio luokka ............................................................... 11 
* veteraani luokka .........................................................4 

KEHÄ 2 - nartut

Tasha Andreasen, Tanska .............................69 
- pennut ........................................................................... 9 10.00
*pentuluokka 5-7kk ......................................................5 
*pentuluokka 6-9kk ......................................................4 
- nartut  ..........................................................................60 
*junioriluokka.............................................................. 22 
*nuorten luokka .............................................................7 
lounastauko
*avoin luokka .............................................................. 17 14:00
*valio luokka ................................................................ 12 
*veteraani luokka ..........................................................2 

LOPPUKILPAILUT

Paras pää .........................................................Tasha Andreasen
Paras pentukasvattajaryhmä .............................Kari Järvinen
Paras kasvattajaryhmä .................................Tasha Andreasen
Paras jälkeläisryhmä ............................................Kari Järvinen
Paras pentu ............................................................ Tasha Andreasen
Paras juniori ...........................................................Kari Järvinen
Paras veteraani ..................................................... Tasha Andreasen

Best in Show ..........................................................Kari Järvinen

OHJEITA NÄYTTELYYN OSALLISTUVILLE

Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan 
omalla vastuullaan.

Kennelliitto, tapahtuman järjestäjät tai näyttelyn toi-
mihenkilöt tai ulkomuototuomarit eivät ole vastuussa 
mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sai-
rastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista mahdollisista 
vahingoista.

• Suositellaan, että riskiryhmään kuuluva henkilö ei 
osallistuisi näyttelyyn.

• Hengitystieoireinen henkilö ei saa tulla näyttelypai-
kalle.

• Lähikontaktia tulee välttää. Pidetään 1–2 metrin tur-
vaväli henkilöiden välissä.

• Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja 
toimitsijat.

• Arvostelevalla ulkomuototuomarilla on oikeus kes-
keyttää arvostelu ja / tai poistaa henkilö kehästä, mi-
käli annettuja ohjeita ei noudateta.  

• Suositellaan, että yhden koiran mukana saapuisi 
vain yksi ihminen.

• Kehän laidoille asettuvien on noudatettava turvae-
täisyyttä.

• Tuomari voi halutessaan pyytää koiran esittäjää 
näyttämään koiran purennan.

• Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein näyt-
telypäivän aikana ilman erillistä rokotustarkastus-
pistettä.

• Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät 
kättele.

• Telttojen ja häkkien pystytyksessä tulee noudattaa 
turvavälejä ja henkilökunnan ohjeistuksia. 

• Parikilpailua ei järjestetä.
• Ei valokuvaajia kehiin. Sijoittuneiden valokuvaus ta-

pahtuu yhdistyksen valtuuttamien henkilöiden toi-
mesta.

https://www.kennelliitto.fi /tietoa-meista/uutiset/nayt-
telynjarjestajille-ohjeistus-koronavirustartuntojen-eh-
kaisemiksi-koiranayttelyissa


