KAIKKIEN ROTUJEN DRIVE IN – NÄYTTELY

RAUMA SHOW
21.-22.5.2022
Osoite: Äijänsuon urheilualue, Teollisuuskatu 19, 26100 Rauma

Järjestäjät: Rauman Käyttö- ja Seurakoirat, Rauman Ympäristön Urheilumetsästäjät, Rauman Metsästysseura,Rauman mlk:n Metsästysseura &Rauman Seudun Erämiehet

Tervetuloa näyttelyymme!
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Rauma
Show’hun Äijänsuon Urheilualueelle Raumalle. Näyttelyymme on ilmoitettu lähes
1800 koiraa. Suuret kiitokset kaikille näytteilleasettajille! Pyydämme samalla varautumaan mahdollisiin ruuhkiin sisään tulossa.
Näyttelyn kehät alkavat porrastetusti klo 9
-10. Varaathan riittävästi aikaa alueelle saapumiseen!
Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Ohessa koirasi numerolappu, joka oikeuttaa
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn näyttelypäivänä sekä näyttelyn aikataulu, josta
selviävät arvioidut rotukohtaiset arvosteluaikataulut.
Ajo-ohje
8-tieltä tullessa Turun suunnasta ABC Kortelan jälkeen ensimmäinen liittymä oikealle,
josta ajetaan suoraan Hankkarintietä, kunnes
oikealle tulee Äijänsuon Urheilualue.
8-tieltä Porin suunnasta tullessa Kodisjoen
liittymästä käännytään oikealle, ajetaan suoraan Hankkarintietä, kunnes oikealle tulee
Äijänsuon Urheilualue.
Koordinaatit: 61°07’14.3”N 21°30’02.0”E
Sisäänpääsymaksut:
Aikuiset 5 €
Lapset alle 10 v. ilmaiseksi
Perhelippu (2 + 2) 10 €
Länsi-Suomen kestotilaajille etukortilla pääsymaksut –50% (ei luettelo, ei parkki)
Pysäköintimaksu: 5 €, (varaathan sopivan
rahan valmiiksi autoon, niin parkkeeraus sujuu nopeammin), purkualue portilla.
Näyttelyssä on käytössä näyttelyluettelon
ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus, joka on ladattavissa maksutta App
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink- mobiili”.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelo julkaistaan
näyttelypäivän aamuna klo 6:00.
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa.

Eläinlääkäri ja rokotustodistusten tarkastus
Rokotustodistusten tarkastus alkaa molempina näyttelypäivinä kello 8.00 pistokokein
näyttelyalueella. Koirat on tuotava paikalle
vähintään tuntia ennen arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin viimeistään kello 13.
Näyttelyn aikana eläinlääkäri on paikalla.
Palkinnot ja käännöspalvelu
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudettavissa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarimuutoksia, jotka selviävät aikataulusta. Mahdolliset peruutukset tuomarimuutoksen johdosta on postitettava ehdottomasti viimeistään 20.5.2022 postitetulla
(postileima) kirjeellä viimeisen sivun peruutuslomakkeella. Liitä mukaan kokonainen
numerolappu.
Junior handler
Tuomarina on lauantaina Kirsti Louhi.
Aikataulut löytyvät ohesta.
Ryhmäkilpailut
Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun
jälkeen voivat poistua kaikki muut paitsi
ROP-juniorit, ROP-koirat, ROP-veteraanit sekä
ROP-kasvattajaryhmään kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alkavat molempina päivinä n. klo
15.30. Best In Show kilpailuun osallistuvien
koirien tulee olla paikalla klo 15 sunnuntaina.
Rokotusmääräykset:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta koirasta rokotustodistukset. Myös koirasta, joka ei osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä
noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä (kts. www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehti). Huom! Näyttelytoimikunta ei
suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten takia.

Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syntyneet typistetyt koirat voivat osallistua näyttelyihin riippumatta siitä, minkälainen koiran
tausta on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n näyttelysääntöjä.
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien on
oltava tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai
Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla.
Mikäli koira on merkitty jollain muulla kuin
Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla,
sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea.
Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä,
kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi
Korona
Huolehdithan turvaväleistä erityisesti sisätiloissa. Suosittelemme maskin käyttöä sisätiloihin.
Trimmausalue
Sisähallissa on merkitty trimmausalue.
Muuta:
- muistathan ottaa mukaan koirallesi rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelyhihnan,
vesikupin ja vettä sekä makuualustan (tai kuljetuslaatikon). Ulkoilutathan koirasi kunnolla
ennen näyttelyyn tuloa.
-.Parkkimaksut kerätään näyttelyalueelle ajettaessa. Yhdellä parkkilapulla saa yhden kahvin ulkokahviosta. Autojen pysäköinnissä on
huomioitava yleiset liikennesäännöt. Koiria
ei saa jättää missään tapauksessa lämpimällä
tai aurinkoisella säällä autoihin
-.teltat: telttoja saa pystyttää näyttelyalueen
laidalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien reunoille. Teltoilla ei saa sulkea käytäviä.

Järjestyksenvalvojilla on oikeus siirtää / siirrättää teltat oikealle alueelle. Telttojen pystyttäminen on mahdollista näyttelypäivinä.
Käytävät on jätettävä vapaiksi mahdollisen
hälytysajoneuvoliikenteen varalta sekä yleisen turvallisuuden vuoksi.
-.
palvelut: näyttelyalueella on hampurilaisvaunu: 2Kundia – 2kundia.fi
lisäksi ulkona on kahvio, jossa myynnissä makeita ja suolaisia kahvileipiä sekä makkaraa ja
lettuja.
Paikalla on myös koiratarvikemyyjä DogFani
dogfani.fi
-.osa kehistä sijaitsee sisähallissa. Pohja on
asfalttia niin ulkona kuin sisälläkin. Halli saattaa olla viileä vielä toukokuussakin. Varaudu
niin kylmään viimaan, sateiseen säähän, kuin
auringon paahteeseenkin. Sää on vielä arvaamatonta toukokuussa.
-.
OP Länsi-Suomen-lelukoirakilpailu järjestetään molempina päivinä lapsille klo 12,
ilmoittautumiset näyttelyn palkintojenjakopisteeseen alkaen klo 11. Rajoitettu osanotto,
10 hlö/päivä.
-.
lähin pankkiautomaatti sijaitsee K-Supermarket Arenan pihassa, jonne matkaa n. 1
km. Varaathan käteistä mukaan.
Hotelli
Hotelleja löytyy mm. www.visitrauma.fi sivuilta. Näyttelyalueella ei ole yöpymismahdollisuutta asuntovaunuilla tai -autoilla.
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut / information of entries: Showlink
(arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi
Mainitsethan
tiedustelussasi näyttelyn sekä koiran rekisterinumeron,
jota
tiedustelu
koskee.
Tiedustelut muuna aikana:
Suomeksi +358 40 144 5038 / ma-pe 19-21,
sekä näyttelypäivinä kl 8-18
email raumashow@gmail.com
Toivotamme oikein mukavaa ja leppoista
näyttelyviikonloppua!
Rauma Show 2022 Näyttelytoimikunta

ARVIOITU AIKATAULU

LAUANTAI • SATURDAY
Tuomarimuutokset on merkitty
aikatauluihin *-merkillä.
Siirto ennakkoon varalle ilmoitetulle tuomarille
on merkitty aikatauluihin #-merkillä.
Näyttelyn koiramäärä..................................
Lauantain koiramäärä..................................
Sunnuntain koiramäärä...............................

1763
940
823

KEHÄ 1, ulkona		
Christine Watson, Kypros............. 81
englanninspringerspanieli..................18 09.00
clumberinspanieli.................................... 2 10.00
cockerspanieli..........................................18
amerikancockerspanieli......................... 3
lagotto romagnolo................................11
espanjanvesikoira..................................... 9 12.00
portugalinvesikoira................................10
sileäkarvainen noutaja.........................10
KEHÄ 2, ulkona.................................
Calin Simu, Romania.................... 97
mudi.............................................................. 4 09.00
pumi.............................................................. 6
puli, muut värit.......................................... 1
belgianpaimenkoira, groenendael..16
belgianpaimenkoira, tervueren........10 10.30
belgianpaimenkoira, malinois............. 1
hollanninpaimenkoira, kk..................... 1
valkoinenpaimenkoira..........................14
beaucenpaimenkoira / beauceron..... 1 12.15
vanhaenglanninlammaskoira.............. 6
polski owczarek nizinny......................... 1
schapendoes.............................................. 7
¤ schipperke............................................... 9
welsh corgi cardigan.............................15
welsh corgi pembroke............................ 5
KEHÄ 3, ulkona		
Vladimir Piskay, Slovakia........... 100
tiibetinspanieli.........................................31 09.00
- pennut....................................................... 4
- urokset.....................................................13
- nartut ......................................................14
japanese chin............................................. 9
villakoirien mittaus..................................... 11.20
villakoira, toy.............................................. 5 11.30
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu................11
villakoira, kääpiö, mu/ru/va................10

villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu.11 12.45
villakoira, keskikokoinen, mu/u/va..14
villakoira, iso, ha/ap/pu.......................... 3
villakoira, iso, mu/ru/va.......................... 6
KEHÄ 4, ulkona		
Pekka Teini.................................... 86
labradorinnoutaja..................................58 09.00
- urokset.....................................................28
- nartut ......................................................30 10.30
novascotiannoutaja...............................23
walesinspringerspanieli......................... 5
KEHÄ 5-6, ulkona		
Martin Baskaran, Espanja............ 68
¤ saksanpaimenkoira............................12 10.00
¤ saksanpaimenkoira, pk.....................11
¤ partacollie................................................ 5
¤ pitkäkarvainen collie.........................30 11.45
- urokset.....................................................18
- nartut ......................................................12
¤ sileäkarvainen collie..........................10
KEHÄ 7, ulkona		
Perttu Ståhlberg........................... 47
kultainennoutaja....................................22 10.00
irlanninvesispanieli.................................. 2
kooikerhondje........................................... 7 11.30
italianvinttikoira........................................ 4
azawakh....................................................... 1
espanjanvinttikoira.................................. 1
unkarinvinttikoira..................................... 4
venäjänvinttikoira.................................... 6
KEHÄ 8, ulkona		
Tanya Ahlman-Stockmari............. 94
tiibetinterrieri...........................................19 09.00
löwchen....................................................... 7
kiinanharjakoira........................................ 9 10.30
coton de tuléar.......................................... 9
kromfohrländer......................................... 1
pieniamerikanpaimenkoira.................. 1
australianpaimenkoira..........................19 11.45
bordercollie..............................................12
australiankelpie......................................... 2
australiankarjakoira................................. 3
ceskoslovensky vlciak............................. 1
pk. pyreneittenpaimenkoira................. 2
maremmano-abruzzese......................... 2
brienpaimenkoira / briardi.................... 1
bouvier......................................................... 1
lancashirenkarjakoira.............................. 5

KEHÄ 9-10, ulkona		
Paula Rekiranta............................. 64
whippet......................................................22 10.00
saluki...........................................................26 11.15
afgaaninvinttikoira................................... 4
irlanninsusikoira......................................12
KEHÄ 11, sisällä		
Boris Spoljaric, Kroatia................. 86
* chihuahua, pitkäkarvainen..............27 09.00
* chihuahua, lyhytkarvainen(pennut).2 10.30
* papillon..................................................... 8
* phalène..................................................... 3
shih tzu......................................................... 6
lhasa apso................................................... 8 11.45
kiinanpalatsikoira, pekingeesi............. 2
mopsi..........................................................12
* bichon frisé............................................12
* tsekinpaimenkoira................................ 6
KEHÄ 12, sisällä		
Leos Jancik, Tsekki...................... 100
shetlanninlammaskoira........................50 09.00
- pennut....................................................... 3
- urokset.....................................................17
- nartut ......................................................30
chihuahua, lyhytkarvainen
(ei pennut)................................................11 12.00
havannankoira.........................................32
- pennut....................................................... 2
- urokset.....................................................10
- nartut ......................................................20
prahanrottakoira....................................... 2

venäjäntoy, lyhytkarvainen.................. 1
venäjäntoy, pitkäkarvainen.................. 4
KEHÄ 13, sisällä		
Maarit Hassinen............................ 64
mäyräkoirien mittaus................................. 08.45
mäyräkoira, lyhytkarvainen.................. 8 09.00
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen...... 6
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen...... 3
mäyräkoira, karkeakarvainen.............15
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen.. 5 11.00
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen.. 1
mäyräkoira, pitkäkarvainen.................. 9
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen...... 3
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen...14
KEHÄ 14, sisällä		
Shaun Watson, Kypros.................. 53
cavalier kingcharlesinspanieli............15 10.00
ranskanbulldoggi...................................13
bostoninterrieri......................................... 2 11.30
griffon belge............................................... 3
griffon bruxellois...................................... 5
petit brabancon........................................ 6
maltankoira................................................ 1
* venäjänbolonka..................................... 7
bolognese................................................... 1
KEHÄ 15, sisällä		
Kirsti Louhi...................................... 9
Junior handler.............................................. 14.00
- nuoremmat.............................................. 5
- vanhemmat.............................................. 4

SUNNUNTAI • SUNDAY
KEHÄ 1, ulkona		
Christine Watson, Kypros............. 74
kääpiösnautseri, musta.......................... 5 09.00
kääpiösnautseri, musta-hopea..........16
kääpiösnautseri, pippuri & suola......12
kääpiösnautseri, valkoinen................... 6 11.00
snautseri, pippuri & suola....................12
snautseri, musta........................................ 1
suursnautseri, musta............................... 4
venäjänmustaterrieri............................... 5
kanariandoggi........................................... 6
pinseri........................................................... 7
KEHÄ 2, ulkona		
Tanya Ahlman-Stockmari............. 28
samojedinkoira........................................13 09.00
suomenpystykorva.................................. 8
japaninpystykorva................................... 7

Kirsi Sainio.................................... 29
¤ jackrussellinterrieri.............................21 11.30
¤ parsonrussellinterrieri......................... 8
KEHÄ 3, ulkona		
Paula Rekiranta............................. 39
rhodesiankoira........................................10 09.00
dalmatiankoira.......................................... 7
vihikoira....................................................... 1 10.00
suomenajokoira........................................ 9
beagle........................................................... 4
basset hound............................................. 3
basset artésien normand....................... 2
petit basset griffon vendéen................ 1
grand basset griffon vendéen............. 1
bretagnenbassetti.................................... 1
Vladimir Piskay, Slovakia......................38
berninpaimenkoira................................16 12.00

tiibetinmastiffi.........................................10
pyreneittenmastiffi.................................. 4
pyreneittenkoira....................................... 5
¤ bullterrieri................................................ 3
KEHÄ 4, ulkona		
Boris Spoljaric, Kroatia................. 78
bullmastiffi................................................11 09.00
bordeauxindoggi...................................... 3
cane corso................................................... 3
broholminkoira......................................... 3 10.00
dogo argentino......................................... 3
englanninbulldoggi................................ 4
rottweiler...................................................11
hovawart...................................................13
appenzellinpaimenkoira........................ 3 12.00
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen.1
bernhardinkoira, pitkäkarvainen........ 2
leonberginkoira........................................ 4
newfoundlandinkoira...........................13
apinapinseri................................................ 4
KEHÄ 5-6, ulkona		
Maarit Hassinen............................ 74
tanskandoggi, ke/ti.................................. 7 09.00
tanskandoggi, musta ja harlekiini...... 3
tanskandoggi, sininen............................ 3
tanskalais-ruotsalainen pihakoira...... 8
etnankoira................................................... 3
faaraokoira.................................................. 1
ibizanpodenco, karkeakarvainen....... 1 10.30
perunkarvatonkoira, keskikokoinen.. 4
perunkarvatonkoira, pieni.................... 4
portugalinpodengo, kk, keskikok....... 2
portugalinpodengo, sk, pieni.............. 5
akita.............................................................15 12.00
amerikanakita............................................ 6
alaskanmalamuutti................................12
KEHÄ 7, ulkona		
Pekka Teini.................................... 54
lapinporokoira.........................................20 10.00
suomenlapinkoira..................................20
saksanpystykorva, keeshond.............14
KEHÄ 8, ulkona		
Perttu Ståhlberg........................... 46
lyhytkarvainen saksanseisoja.............12 10.00
karkeakarvainen saksanseisoja........... 1
pitkäkarvainen saksanseisoja.............. 1
lyhytkarvainen unkarinvizsla............... 1
weimarinseisoja, lyhytkarvainen........ 1
italianseisoja............................................... 2
auvergnenseisoja..................................... 1 11.00
bourbonnaisinseisoja............................. 3

pienimünsterinseisoja............................ 2
stabijhoun................................................... 4
englanninsetteri....................................... 3
gordoninsetteri......................................... 2
punainen irlanninsetteri......................11
punavalkoinen irlanninsetteri............. 2
KEHÄ 9, ulkona		
Pirjo Aaltonen............................... 57
länsigöötanmaanpystykorva.............12 10.00
lunnikoira.................................................... 2
shiba............................................................11
basenji.......................................................... 2
chow chow................................................. 1
eurasier........................................................ 2 11.45
pohjanpystykorva.................................... 1
karjalankarhukoira................................... 8
jämtlanninpystykorva............................. 5
harmaa norjanhirvikoira........................ 6
islanninlammaskoira............................... 2
jakutianlaika............................................... 1
hokkaidonkoira......................................... 2
shikokunkoira............................................ 2
KEHÄ 10, ulkona		
Leos Jancik, Tsekki........................ 86
siperianhusky...........................................18 09.00
spitzien mittaus........................................... 9:50
kleinspitz, musta ja ruskea.................... 8 10:00
kleinspitz, valkoinen................................ 5
kleinspitz, muut värit.............................. 8
mittelspitz, musta ja ruskea.................. 7
mittelspitz, muut värit..........................22 11.30
mittelspitz, valkoinen.............................. 2
grosspitz, musta ja ruskea..................... 1
pomeranian..............................................15
KEHÄ 11, sisällä		
Viive Maranik, Viro....................... 55
dobermanni..............................................12 10.00
norwichinterrieri.....................................16
norfolkinterrieri......................................... 3
australianterrieri....................................... 4 12.00
cairnterrieri...............................................13
skotlanninterrieri...................................... 6
sealyhaminterrieri.................................... 1
KEHÄ 12, sisällä		
Calin Simu, Romania.................... 58
silkkiterrieri................................................. 5 10.00
yorkshirenterrieri...................................... 1
¤ biewerterrieri.......................................... 3
englanninkääpiöterrieri.......................17
manchesterinterrieri.............................13 11.30
brasilianterrieri.......................................... 4
¤ bedlingtoninterrieri............................. 2

karkeakarvainen kettuterrieri.............. 3
sileäkarvainen kettuterrieri................... 6
tenterfieldinterrieri.................................. 4

staffordshirenbullterrieri.....................23 11.00
amerikanstaffordshirenterrieri............ 7
borderterrieri...........................................19

KEHÄ 13, sisällä		
Shaun Watson, Kypros.................. 79
airedalenterrieri........................................ 2 09.00
irlanninterrieri............................................ 4
kerrynterrieri.............................................. 2
vehnäterrieri............................................... 3
lakelandinterrieri...................................... 1
walesinterrieri............................................ 1
valkoinen länsiylämaanterrieri..........12
glen of imaalinterrieri............................. 4
skyenterrieri............................................... 1

KEHÄ 16, sisällä		
Martin Baskaran, Espanja............ 28
¤ kääpiöpinseri........................................28 09.00

Alkuperäisessä kirjeessä on ollut väärä kehäkartta.
Kartta päivitetty 11.5.2022

RYHMÄKILPAILUT
LAUANTAI

SUNNUNTAI

FCI 1 Tanya Ahlman-Stockmari
FCI 4 Maarit Hassinen
FCI 8 Christine Watson
FCI 9 Vladimir Piskay

FCI 2 Christine Watson
FCI 3 Shaun Watson
FCI 5 Pirjo Aaltonen
FCI 6 Paula Rekiranta
FCI 7 Perttu Ståhlberg

Paras juniori Calin Simu
Paras veteraani Shaun Watson
Paras kasvattajaryhmä Boris Spoljaric

Paras kotimainen rotu Pekka Teini
Paras juniori Shaun Watson
Paras veteraani Leos Jancik
Paras kasvattajaryhmä Vladimir Piskay
Best in Show Pekka Teini

PERUUTUS TUOMARIMUUTOKSEN VUOKSI
Peruutan koirani osallistumisen Rauman koiranäyttelyyn 21.-22.5.2022 tuomarimuutoksen
vuoksi. Postita viimeistään 20.5.2022.
*= tuomarinmuutos (oikeuttaa maksunpalautukseen)
¤ = ilmoittautumisaikana julkaistu muutos ( Ilmoittutumisaikana julkaistut tuomarinmuutokset,
nämä muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen vain muutosta ennen ilmoitettujen koirien
osalta.)
Rotu: ___________________________________________
Koiran nimi: _____________________________________
Maksamani ilmoittautumismaksun, __________ € voi palauttaa tilille
Tilinro: IBAN _____________________________________________________
Saajan nimi _______________________________________
Päiväys ____________________________________________
Allekirjoitus _______________________________________
Täytä tämä lipuke kaikilta osin, ja postita se kirjekuoressa yhdessä kokonaisen numerolapun kanssa. Näyttelytoimikunnan rahastonhoitaja palauttaa siihen oikeutetut maksut viimeistään 4 viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä. Palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut 5 Eur. Mikäli numerolappu ei ole liitteenä, on toimikunnalla oikeus vähentää palautuksesta
myös pääsylipun hinta.
Rauma Show 2022
Ira Vastavirta, Auvintie 237, 27100 Eurajoki

