
Labradorinnoutajien 
erikoisnäyttely 5.9.2021 

     Ruukin urheilukenttä, Loviisa

Tervetuloa näyttelyyn! 
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyt-
telynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden 
henkilön sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodis-
tus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittä-
mistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Arvostelun jälkeen saavat 
poistua muut paitsi loppukilpailuihin ja kasvattaja- ja jälkeläisryhmiin 
osallistuvat koirat.

Ajo-ohje ja pysäköinti
Näyttelypaikkana toimii Ruukin urheilukenttä, osoite on Puistokuja 1, 
07970 Ruotsinpyhtää.

Saapuminen
Näyttelyalue avataan klo 9.00. 
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan koirien 
rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Arvostelua ei aloiteta ennen 
aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen näyttely-
alueelle saapumista. 

Palkinnot
Palkintoesineet jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:  
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320 tai e-mail: 
info@showlink.fi. 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä: 
Satu Peräkylä, puh. 040 070 8500.

Hinnat
Ei sisäänpääsymaksua.
Ei parkkimaksua.
Luettelo ...................... 4,00 €
Mobiililuettelo ......... 2,99 €

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospal-
velun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi 
ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkais-
taan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

Sähköiset arvostelut
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä ei jaeta 
paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään koiran arvoste-
lun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa 
myös Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennelliiton jalostustietojär-
jestelmästä koirasi tiedoista.

Muuta huomioitavaa
Kehissä on lounastauko noin klo 12:30, jonka jälkeen arvosteluja jat-
ketaan aikataulun mukaisesti. Loppukilpailut noin klo 15:00. 
Näyttelyalueella on lounasravintola Fellmanin kahvio. 
Luokkavoittajat kuvataan, joten jos koirasi sijoittuu luokkansa ensim-
mäiseksi, niin älä poistu näyttelyalueelta ennen valokuvausta.
Näyttelyssä noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia 
sekä Kennelliiton ohjeita. Järjestelyihin voidaan joutua tekemään 
muutoksia, jos yleiset ohjeet ja määräykset muuttuvat. Mahdollisis-
ta muutoksista tiedotamme labradori.fi -sivuilla ja Facebookissa sekä 
mahdollisuuksien mukaan osallistujille sähköpostitse. 
Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vas-
tuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjät, näyttelyn toimihenkilöt 
tai ulkomuototuomarit eivät ole vastuussa mahdollisesta korona-al-
tistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista 
mahdollisista vahingoista. Näyttelyalueella suositellaan käytettävän 
maskia, joita saa näyttelyn toimistosta.
Tule näyttelypaikalle vain terveenä. Pidetään turvavälit 2 m sisääntu-
lossa, kehässä ja kehän laidalla, parkkipaikalla sekä kaikkialla muualla-
kin näyttelypäivänä. Isot luokat voidaan jakaa osiin, mikäli kaikki koirat 
eivät mahdu kehään turvaetäisyyksin yhtä aikaa ja tuomari voi pyytää 
koiran esittäjää näyttämään koiran hampaat. 
Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele. Huomioit-

han, että tuomaritelttaan eivät saa 
mennä muut kuin tuomari ja toimit-
sijat. Huolehdi hyvästä käsihygie-
niasta ja maskin käytöstä! 
Näyttelyssä noudatetaan SKL:n 
tunnistusmerkintä- ja rokotusmää-
räyksiä sekä dopingsääntöjä. Ro-
kotuksia tarkastetaan pistokokein. 
Mikäli koira hylätään puutteellisten 
tunnistusmerkintöjen tai rokotus-
ten vuoksi, ilmoittautumismaksua 
ei palauteta.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme 
Kennelliiton rokotusmääräyksiä. 
Koiran rokotustodistuksen lisäksi 
myös Kennelliiton Omakoira-mo-
biilisovellus toimii virallisena roko-
tustodistuksena kotimaisissa koira-
näyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvol-
lisuutena on tarkistaa, että roko-
tusmääräyksiä on noudatettu.  Ro-
kotustodistuksesta  tulee  ilmetä  
koiran  yksiselitteiset  tunnistustie-
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Arvioitu arvosteluaikataulu
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tarkista arvostelun 
alkamisaika aikatauluista. 
Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 
Näyttelyn koiramäärä ..................................................................100

KEHÄ 1 
Giuseppe Masia, Italia 33 
labradorinnoutaja, urokset ...................................... 33 11.00
- urospennut ............................................................................ 5 
pennut 5–7 kk .......................................................................... 1 
pennut 7–9 kk .......................................................................... 4 
- urokset ...................................................................................28 
junioriluokka ............................................................................ 6 
nuorten luokka ........................................................................ 5 

LOUNASTAUKO
avoin luokka ............................................................................. 6 13.15
käyttöluokka ............................................................................ 5 
valioluokka................................................................................ 3 
veteraaniluokka ...................................................................... 3 

KEHÄ 2 
Mauro Mostura, Italia 67 
labradorinnoutaja, nartut ......................................... 67 10.00
- pennut ...................................................................................14 
pennut 5–7 kk .......................................................................... 6 
pennut 7–9 kk .......................................................................... 8 
- nartut  ....................................................................................53 
junioriluokka ..........................................................................14 
nuorten luokka ......................................................................15 

LOUNASTAUKO
avoin luokka ...........................................................................16 13.30
käyttöluokka ............................................................................ 3 
valioluokka................................................................................ 5 

Loppukilpailut noin klo 15
Paras pentu ......................................................... Mauro Mostura
Paras uros ...........................................................Giuseppe Masia
Paras narttu ........................................................ Mauro Mostura
Paras juniori .......................................................Giuseppe Masia
Paras veteraani .................................................Giuseppe Masia
Paras jälkeläisluokka ........................................ Mauro Mostura
Paras kasvattajaluokka ................................... Mauro Mostura
Best In Show ......................................................Giuseppe Masia

dot  sekä  koiralle annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukai-
nen  rokotuksen  viimeinen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läs-
nä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusroko-
tus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, parvovirusripulia  ja  
tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehos-
terokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen  viikon  varoaika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  tehostero-
kotus  on  voimassa  yhden  vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiroko-
tuksesta 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 mukai-
sesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatu-
lehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koi-
ran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua seuraava-
na päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan mak-
satulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikana-
van tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se 
on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti 
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyt-
telyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistus-
merkinnän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät luku-
laitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan luku-
laite, 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.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjä: Labradorinnoutajakerho ry


