Tervetuloa Reisjärven ryhmänäyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero,
joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn.
Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula
tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein. Rokotustentarkastus alkaa klo 7:30 ja koirien sisääntulo päättyy klo 12.
Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä kellonaikaa – pyydämme,
että otat huomioon rodun arvostelun alkamisajan saapuessasi näyttelyyn.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana on Reisjärven ravirata, os. Sievintie 871, 85900 Kangaskylä.
Pysäköintialue määräytyy kehän sijainnin perusteella: tarkistathan koirasi
kehänumeron ennen alueelle saapumista. Näyttelypaikalla palvelee kahvila
ja makkaranmyyntipiste.
Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia, jotka selviävät
oheisesta aikataulusta *-merkillä. Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa
osallistumisensa muulle tuomarille siirtämisen takia, lähetä maksajan tiedot ja
maksupalautuksen tilinumero, koiran numerolappu sekä kopio kuitista viimeistään 17.6. sähköpostilla osoitteeseen antti.m.puurula@gmail.com. Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoittautumismaksun palauttamisesta aiheutuvat
pankki- ja käsittelykulut.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi.
Tiedustelut näyttelypäivänä: 040 583 9430.
Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä. Näyttelytoimikunta ei
postita palkintoja jälkikäteen.
Pääsyliput ja hinnat (varaathan tasarahan)
Pääsylippu 5 €
Lapset alle 12v. ilmaiseksi
Ilmainen pysäköinti
Kehäkohtainen luettelo toimistosta 3 €
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun 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 julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Muuta huomioitavaa
Jokainen saapuu paikalle omalla vastuullaan! Alueella noudatetaan viranomaisten ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisten osalta.
Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena! Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion,
jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut,
vatsaoireet ja päänsärky. (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). Muistutamme pitämään 1–2 metrin turvavälin muihin ihmisiin aina kun se on mahdollista
sekä jättämään reilusti välimatkaa näyttelytelttojen väliin. Näyttelypaikalta löytyy
käsien pesu- ja desinfiointipisteitä.
Mikäli mukana näyttelyalueelle tulee muita henkilöitä, joiden yhteystietoja ei ole näyttelyluettelossa, tulee näiden henkilöiden lähettää tekstiviestillä nimensä numeroon 040 255 8184 (ei puheluita) joko etukäteen tai
alueelle saavuttaessa. Puhelinta säilyttää näyttelysihteeri ja SIM-kortti tuhotaan kuukauden kuluttua näyttelystä.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä alla
olevia rokotusmääräyksiä. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. Tarkastamme näyttelyssä koirien
rokotukset pistokokein. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon
mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran
pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 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 tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua seuraavana päivänä
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 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. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä
tapahtumassa.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, 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 tunnistusmerkinnän pistokokein. 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.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa ja turvallista
näyttelypäivää!

Ethän jätä koiraa kuumaa autoon! Autossa lämpötila voi pilviselläkin
säällä nousta koiralle hengenvaarallisiin lukemiin.

Järjestäjä: Kangaskylän Ms Repo

Arvioitu arvosteluaikataulu
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tarkista rodun arvostelun
alkamisaika aikatauluista. Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun
merkittyä alkamisaikaa.
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