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Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu luokkakohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu.
Rokotustodistusten tarkistus suoritetaan Kennelliiton suositusten
mukaisesti pistokokein. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista. Huolehdithan siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Arvostelua ei kuitenkaan aloiteta ennen aikatauluun merkittyä kellonaikaa.
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 parhaan
(ROP), ROP-veteraanin, ROP-pennun valintaan sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin & jälkeläisluokkiin kuuluvat koirat.
Näyttelyssä palkitaan erikseen käyttöluokan paras uros ja narttu
sekä ”paras liikkuja” ja ”parhaat tassut”.

Näyttelypaikka

Näyttelypaikkana toimii Eräkeskus Metsäkouluntie.
Näyttelypaikan osoite on Metsäkouluntie 60, 31350 Liesjärvi.
Eräkeskuksessa on kahvio sekä ruokailumahdollisuus näyttelypäivänä.

Hinnasto & Luettelo

Ei erillistä pääsy-, parkki tai sisäänpääsymaksua.
Painettu luettelo 4 €, sähköinen luettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus 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 näytelyä, mutta
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Sähköiset arvostelut

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

COVID-19-ohjeita

Koronaohjeistuksena noudatetaan Suomen Kennelliiton ohjeita
ja suosituksia:
•
älä osallistu sairaana tai hengitystieoireisena tapahtumaan
•
vain yksi henkilö / koira (lapset alle 15-v voivat saapua
näyttelyyn vanhempiensa seurassa)
•
ei yleisöä
•
ei turistikoiria näyttelyalueelle
•
noudatetaan 1–2 m turvavälejä
•
näyttelyssä on saatavilla käsidesiä
•
käytä oman harkinnan mukaan suojamaskia
•
tuomari ja toimihenkilöt eivät kättele
•
näyttelyssä sähköiset arvostelut
•
jokainen huolehtii yleisestä siisteydestä

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy
(arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut
Anne Korhonen, +358 50 379 9631 (klo 14–20)
Tiedustelut näyttelypäivänä
Anne Korhonen +358 50 379 9631 ja Sari Kinnunen +358 40 846 8927

Palkinnot

Kunniapalkinnot jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Rokotusmääräykset

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme rokotukset pistokokein. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan koiran pitää olla rokotettu 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 raivotautirokotuksesta 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 mukaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli-ja tarttuva maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon
varoaika).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

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 arvoste-

lua/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.

Näyttelyssä on paikalla ALMAn tarvikevälitys.
Maksu kortilla ja käteisellä, tervetuloa ostoksille!

Hyvää näyttelypäivää!
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