HIRVIHERRA-OTTELUN TUKINÄYTTELY
Erikoisnäyttely SPJ:n roduille 6.5.2018
Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran näyttelynumero. Näyttely pidetään
Kylpylähotelli Kunnonpaikan alueella, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela.
Näyttelypaikalle on opastus moottoritieltä. Kylpylän parkkialue on käytössämme, mutta
muistakaa laittaa pysäköintikiekko. Toimisto ja kehät sijaitsevat hotellin ja parkki alueen välissä
ulkona.
Muistathan ottaa näyttelyyn mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja
hakaneulan. Muista myös koiran näyttelyhihna ja vesikuppi.
Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 9.00 ja koirien arvostelu alkaa klo 10.00. Näyttelyyn on
saavuttava klo 12.00 mennessä. Näyttely on Drive-In, joten näyttelystä voi poistua, kun koira on
osallistunut kaikkiin niihin luokkiin, joissa se on oikeutettu kilpailemaan.
Eläinlääkärintarkastus
Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan se suoritetaan pistokokein.
Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee
tapahtumahetkellä 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 tapahtumahetkellä
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu
rokotus on voimassa yhden vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on
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).
Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä.
Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein ennen arvostelua. Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty,
suljetaan pois näyttelystä. Epäselvä tatuointi ja toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen
tapahtumaan.
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten tai
vanhentuneiden rokotusten tai puuttuvan tunnistusmerkinnän takia. Myöskään koiran sairastuminen
ei oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen.
Antidoping-valvonta
Suomen kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007.
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaista tietoa osoitteesta www.kennelliitto.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Sari Vähäkoski, puh. 044 333 2487
Näyttelyn toimisto: Tiina Paananen, puh: 0500 648 246
Hinnat Luettelo 5 euroa, parkkimaksua ei peritä, mutta muista kiekko, näyttelyyn vapaa pääsy.
Näyttelypaikalla on makkaranmyyntipiste, sekä hotellin kahvio palvelee näyttelyväkeä.
ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU:
Kehä 1, tuomari TAPANI PUKKILA
* 10.00 karjalankarhukoira 37
12.00 suomenpystykorva 16
13.00 pohjanpystykorva 13
14.00 Best in show

Näyttelyssä käytetään Online-tulos tallennusta ja myös arvostelut pyritään kirjoittamaan suoraan
tietokantaan. Tästä johtuen kehän kulku voi ajoittain olla normaalia hitaampi. Sähköpostiosoitteen
ilmoittaneet saavat arvostelun sähköpostiin heti koiran arvostelun jälkeen. Kirjallisen arvostelun voi
halutessaan pyytää tulostamaan toimistosta.

JÄRJESTÄJÄT:
SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ R.Y.
POHJOIS-SAVON PYSTYKORVAKERHO RY
POHJOIS-SOISALON METSÄSTYSSEURA RY

