Erikoisnäy ttely 11.8.2018
Rastilan leirintäalue, Helsinki

Tervetuloa erikoisnäyttelyymme!
Oheisena näyttelymme aikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Otathan mukaan näyttelyyn koirasi rekisteritodistuksen, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan
tai muun pidikkeen numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Aamulla
näyttelypaikalla voi olla vielä viileää, joten
varaa mukaan lämmintä vaatetta. Näyttelykentän ruoho saattaa olla kosteaa, joten
hyvät kengät ovat myös tarpeen, jos esität
koiraa kehässä.
Muistathan kerätä pois koirasi jätökset
näyttelypaikalta ja huolehtia muutenkin siitä, että koirasi käyttäytyy asiallisesti. Kakkapusseja saa rokotustentarkastuspisteestä.
Lämpötila päivän aikana saattaa nousta
kesäisen kuumaksi. Älä siis missään nimessä
jätä koiraasi kuumaan autoon, ja huolehdi
siitä, että sillä on mukana vettä juotavaksi.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8.30.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen arvioidun arvosteluajan
alkua kuitenkin klo 12:00 mennessä. Tuomari
arvostelee keskimäärin 15-20 koiraa tunnissa. Arvostelussa on tauko n. klo 12:30.

massa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat
rokotukset:
Penikkatautia 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- ja 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.

Hinnasto:

Tartuntatauteihin liittyviä muita 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.

Luettelo 2 €
Näyttelyymme ei ole parkkimaksua.

Paikka
Näyttelypaikka on Rastilan leirintäalueella
Vuosaaressa. Opasteita leirintäalueen porteilla.
Osoitetiedot: Rastilan leirintäalue/ Rastila
Camping, Kartanon kenttä, Karavaanikatu 4,
00980 Helsinki
• näyttelyn aikana Kartanon kahvilassa saatavissa lounas 8,00-14,00 € hintaan, myös
muuta pientä purtavaa
• näyttelyasettajien tulee käyttää leirintäalueen huoltorakennusten vessoja, jotka
toimivat poleteilla. Poletteja saa näyttelyn
infoteltalta
• vesipiste on huoltorakennuksessa

Tiedustelut
Tiedustelut näyttelypäivänä:
Sari Pöyhönen 050 555 3038 ja
Hanna Leppälä 050 3441 556
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17)
puh. (09) 887 30 320 e-mail: info@showlink.fi

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon
on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset
rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtu-

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä hyväksytään
tatuointi tai mikrosiru. Epäselvä tatuointi tai
toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt koskevat kaikkia
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä,
kilpailuja ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

KEHÄ 1
Janet Alexander, Iso-Britannia

pennut ja urokset .....................65 10:00
- pennut ....................................... 11
uros pennut 5-7kk........................... 2
uros pennut 7-9kk........................... 1
narttu pennut 5-7kk ....................... 4
narttu pennut 7-9kk ....................... 4
- urokset ...................................... 54
junioriluokka..................................... 9
nuorten luokka ................................ 4
avoin luokka....................................15
lounastauko ........................... n. klo 12.30
käyttöluokka ..................................... 2
valioluokka ......................................19
veteraaniluokka ............................... 5
rotunsa paras
näyttelyn paras pää
KEHÄ 2
Euan Castel, Iso-Britannia

nartut ..........................................62 10:00
junioriluokka...................................18
nuorten luokka ................................ 6
avoin luokka....................................18
lounastauko ........................... n. klo 12.30
käyttöluokka ..................................... 1
valioluokka ......................................10
veteraaniluokka ............................... 9
kasvattajaluokat................................ 9
jälkeläisluokat .................................... 8
rotunsa paras veteraani

Mukavaa erikoisnäyttelypäivää!

