
Tervetuloa näyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näytte-
lynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, roko-
tustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä 
vesikippo. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Näyttely 
on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat (ROP), ROP-pennut, ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kas-
vattaja- ja jälkeläisluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikan osoite: Kisatie 3, Kaavi.

Ilmoittautuminen / rokotustentarkastus
Näyttelyssä tarkastetaan rokotukset kaikilta näyttelyyn osallistuvilta koi-
rilta. Tunnistusmerkintä tarkastetaan pistokokein. 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8.00. Koirien on saavuttava tar-
kastukseen viimeistää 1 tunti ennen ko. rodun arvioitua arvosteluaikaa, 
kuitenkin viimeistään klo 12. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajois-
sa näyttelypaikalla. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy: 
(arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320 tai  info@showlink.fi . 
Muut tiedustelut: 
Kari Leppänen 040 164 4600
email: kari.leppanen@icloud.com

Hinnasto
Ei sisäänpääsymaksua, ei parkkimaksua
Luettelo 5 €  (painettu).
Mobiililuettelo 2,99 €.

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja tulospalvelun tuotta-
va mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play 
-sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluet-
telon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata 
ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan näytte-
lypäivän aamuna kello 6.00.

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta näytte-
lyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Rokotusmääräykset
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 rokotus-
todistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty koiran 
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukainen viimeinen voimassaolopäivä. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seu-
raavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli-ja tarttuva maksatulehdusrokotus:

Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdustavastaan 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 raivotautirokotuk-
sesta 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 voimas-
sa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksis-
sa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 
22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksa-
tulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie-tai mahasuolikanavan tu-
lehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut 
vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 

1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyi-
hin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja do-
pingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita.  Lisätietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun 
pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumas-
ta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumi-
sen tapahtumaan.

Mukavaa näyttelypäivää!
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