Tervetuloa samojedinkoirien erikoisnäyttelyyn 18.–19.6.2022!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, rokotustodistus ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten
kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi,
makuualusta/häkki ja vesikuppi. Arvostelun jälkeen saavat poistua
muut paitsi loppukilpailuihin ja kasvattaja- ja jälkeläisryhmiin osallistuvat koirat.

Näyttelypaikka ja ajo-ohje
Näyttely järjestetään Lomakeskus Lepolassa, osoite Sipurantie 32,
15320 Lahti

Saapuminen
Rokotusten tarkistus alkaa lauantaina 18.6. klo 09.30 ja sunnuntaina
19.6. klo 08.30. Koirien on saavuttava tarkistukseen viimeistään 1 tunti ennen ko. luokan arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään
klo 13. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Näyttelyalueella on Palvelut-piste, josta saat numerolappua vastaan
koirakohtaisen osallistujalahjan. Varaudu esittämään rokotustodistukset niitä pyydettäessä. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin
tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, olethan ajoissa. Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista.

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan rotukehässä. Näyttelytoimikunta ei postita
palkintoja jälkikäteen.

Koirien valokuvaus
Näyttelypaikalla oleva kuvauspiste on vapaasti käytettävissä.
Käytäthän some-kuvissa #samyspecialty2022.
Kehäkuvat osoitteesta: maailmankorven.kuvat.fi/kuvat

Tarvikemyynti
Samyn tarvikemyynti palvelee näyttelyalueella molempina päivinä.
Maksutavat lasku tai Mobile Pay.

Arpajaiset
HSSK järjestää arpajaiset. Arvan hinta 2 €/kpl tai 5 €/3 kpl. Maksu käteisellä.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arkisin klo 11–
17) p. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi.
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä: Anu Heikkinen,
puh. 040 571 4266 tai Karoliina Saarikoski, puh. 040 730 9933

Hinnat ja luettelo

Ei pysäköinti- eikä sisäänpääsymaksua.
Paperinen luettelo sisältyy omistajan ensimmäisen koiran ilmoittautumishintaan ja sen voi lunastaa numerolappua vastaan Palvelut-pisteeltä näyttelyyn saavuttaessa. Ylimääräisiä painettuja luetteloita on
rajattu määrä, hinta 5 € / kpl.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen luettelon voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Mobiililuettelon hinta on 2,99 €. Osallistujatiedot julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Muuta
Ethän tule paikalle sairaana.
Huomioithan ennätyksellisen koiramäärän ja sen vuoksi mahdolliset
haasteet pysäköinnissä

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa.

Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. 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.

Arvioitu arvosteluaikataulu – Estimated schedules
Näyttelyn kokonaiskoiramäärä 168.
Kehätoimitsijat Anu Snellman ja Kirsi Lankola.

Lauantai 18.6.................. 		

Saturday 18.6.		

KEHÄ 1
RING 1		
Andrea Eicher, Sveitsi
Andrea Eicher, Switzerland
98
samojedinkoira..................................................................Samoyed...............................................................
- pennut............................................................................- puppies.......................................................... 24
urokset 5-7kk..................................................................males 5-7 months............................................5 11:00
urokset 7-9kk..................................................................males 7-9 months............................................4
nartut 5-7kk.....................................................................bitches 5-7 months.........................................8
nartut 7-9kk.....................................................................bitches 7-9 months.........................................7
ROP-pentu ......................................................................Best puppy...........................................................
- urokset...............................................................................- dogs................................................................ 74
JUN.....................................................................................JUN.................................................................... 10
LOUNASTAUKO..................................................................BREAK....................................................................
NUO....................................................................................INT...................................................................... 13 14:00
AVO.....................................................................................OPEN................................................................. 14
KÄY......................................................................................WRK......................................................................5
VAL......................................................................................CH...................................................................... 14
VET......................................................................................VET..................................................................... 18
urosten paras pää ja ilme / Best head and expression
urosten paras liikkuja / Best mover
Junior handler................................................................Junior handler....................................................
- nuoremmat...................................................................- younger............................................................3
- vanhemmat...................................................................- older..................................................................0

Sunnuntai 19.6................ 		

Sunday 19.6.		

KEHÄ 1
Andrea Eicher, Sveitsi

RING 1		
Andrea Eicher, Switzerland
70

samojedinkoira..................................................................Samoyed...............................................................
- nartut ................................................................................- bitches .......................................................... 70
JUN.....................................................................................JUN.................................................................... 17 10:00
NUO....................................................................................INT.........................................................................9
AVO.....................................................................................OPEN................................................................. 17
LOUNASTAUKO..................................................................BREAK....................................................................
KÄY......................................................................................WRK......................................................................8 14:00
VAL......................................................................................CH.........................................................................8
VET......................................................................................VET..................................................................... 11

Loppukilpailut
Sunnuntai 19.6.2022
Paras pää ja ilme / Best head and
expression
Parhaat liikkeet / Best mover
ROP-juniori / Best junior
ROP-veteraani / Best veteran
Vanhin veteraani / Oldest veteran
Kasvattajaluokka / Breeder’s class
Jälkeläisluokka / Progeny class
ROP / BOB

