pankkipalvelumaksuja.
Tiedustelut
Näyttelypäivänä PJ Mikko Savioja puh:
0400 - 868 327 tai siht. Sari Vainionpää
puh: 0400 - 931 706.

Tervetuloa
JEPPE näyttelyyn!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran
rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut
paitsi rotunsa parhaat koirat (ROP), ROPveteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Törnävän hiekkakenttä, Huhtalantie 70, Seinäjoki.
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo
8.30. Koirien on saavuttava tarkastukseen
viimeistään 1 tunti ennen ko. rodun arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00. Huolehdi siitä, että olet
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Peruutukset
Olemme joutuneet tekemään joitakin
tuomarimuutoksia. Mikäli haluatte perua
osallistumisenne näyttelyyn tuomarimuutoksen perusteella (merkitty aikatauluun
*-merkillä), ilmoitattehan siitä kirjallisesti sähköpostitse viimeistään 18.7.2018.
Ilmoita viestissä koiran nimi + rek.nro,
omistajan tiedot ja til.nro, johon maksu
palautetaan ja liitä mukaan kuitti ilmoittautumismaksusta ja lähetä se Sari Vainionpää nayttely.std@gmail.com osoitteeseen. Vähennämme palautuksesta 3 €

Rokotusmääräykset
Rokotustodistukset tarkastetaan koirien
tullessa näyttelypaikalle.
Rokotusvaatimukset ovat Kennelliiton määräysten mukaiset ja ne on julkaistu Koiramme-lehdessä sekä Kennelliiton kotisivuilla osoitteessa www.kennelliitto.fi
Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ei toimikunta suorita ilmoittautumismaksua takaisin.
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Epäselvä tatuointi tai
toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä
olla kulunut vähintään 21 vrk. Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Ensimmäisestä raivotautirokotuksesta
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk. Alle vuoden iässä
annettu rokotus on voimassa yhden
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa.
Koira saa osallistua seuraavana päivänä
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä
rokotuksesta.
Tartuntatauteihin liittyviä 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.
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat
eivät voi osallistua näyttelyyn.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja

kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi
Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa
näyttelyn toimistosta näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Hinnasto:
Ilmainen pysäköinti, ei sisäänpääsymaksua, luettelolipukkeet ovat lähetetty yhdessä numerolappujen kanssa, jos olet oikeutettu siihen, paikanpäällä luettelot 5 €.
Näyttelyalueella myyntipisteessämme on
tarjolla mm. kahvia, pullaa, virvokkeita ja
sämpylöitä sekä makkaraa.
Myynnissä myös arpoja, UPEAT palkinnot, 2 € / kpl tai 3 kpl / 5 €.
Turvallisuusohjeet
Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on mukava näyttelypäivä. Noudata
järjestäjien ohjeita pysäköinnissä ja telttojen ja häkkien sijoittelussa. Älä jätä tavaroitasi vartioimatta.
HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan
autoon!

Viihtyisää näyttelypäivää!

21.7.2018 Seinäjoen ryhmänäyttelyn aikataulut:
# ennakkoon ilmoitettu varatuomari, joka ei oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen.
* tuomarin muutos

Kehä 1.
tuomari: Teija Salmi-Aalto		
					
klo 11.00 - * tanskalais-ruotsalainen pihakoira
- * pinseri			
- appenzellinpaimenkoira		
- isosveitsinpaimenkoira		
- uruguancimarron		
- leoberginkoira			
- bullmastiffi			
- dobermanni			
klo 12.15 - rottweiler			
- englanninbulldoggi		
- kääpiöpinseri			
		

(40)		
-4
-1
-1
-1
-2
-4
-6
-2
-7
-2
- 10

Kehä 2.
tuomari: Arne Foss, NO		

(55)		

					
klo 10.00 - venäjänmustaterrieri		
- bordeauxindoggi		
- pyreneittenmastiffi		
- kaukasiankoira			
- estrellanvuoristokoira		
- boxeri			
- # lagotto romagnolo		
- # englanninspringerspanieli
- # walesinspringerspanieli		
klo 12.00 - tanskandoggi musta & harlekiini

-1
-1
-1
-1
-4
-5
-5
-6
-7
- 22

Kehä 3.
tuomari: Juha Putkonen		

(64)		

					
klo 9.45 - mäyräkoirien mittaus
klo 10.00 - mäyräkoira pitkäkarvainen
- kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen
- kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen
- mäyräkoira karkeakarvainen
- kääpiömäyräkoira karkeakarvainen
- mäyräkoira lyhytkarvainen
- kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen
- kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen
klo 12.40 - suursnautseri musta		
- snautseri musta		
- snautseri pippuri & suola
- kääpiösnautseri musta		
- kääpiösnautseri musta & hopea
- kääpiösnautseri pippuri & suola
- apinapinseri			

-5
-3
-3
- 22
-1
-7
-1
-1
-2
-2
-2
-5
-5
-4
-1

kehä 4.
tuomari: Tuula Savolainen		

(52)

					
klo 10.00 - bretoni			
- stabijhoun			
- lyhytkarvainen unkarinvizsla
- karkeakarvainen unkarinvizsla
- bourbonnaisinseisoja		
- lyhytkarvainen saksanseisoja
- karkeakarvainen saksanseisoja
- punavalkoinen irlanninsetteri
- gordoninsetteri		
- englanninsetteri		
- punainen irlanninsetteri		
klo 12.20 - * portugalinvesikoira		
- * espanjanvesikoira		
- * coccerspanieli			
- * amerikancockerspanieli		

-3
-1
-2
-2
-1
-8
-7
-3
-2
-2
-7
-1
-3
-8
-3

kehä 5.
tuomari: Elisabeth Bugge Olsen

(70)

					
klo 9.30 - berninpaimenkoira		
		
- pennut 3
		
- urokset 14
		
- nartut 13
- newfoundlandinkoira		
klo 12.10 - tanskandoggi keltainen-tiikerijuov.
- tanskandoggi sininen		

- 12
- 14
- 14

kehä 6.
tuomari: Satu Ylä-Mononen

(65)		

klo 10.00 klo 12.00 		
		
		

hovawart			
bernhardinkoira lyhytkarvainen
bernhardinkoira pitkäkarvainen
novascotiannoutaja		
labradorinnoutaja		
sileäkarvainennoutaja		
kultainennoutaja		
- pennut 2
- urokset 12
- nartut 17

- 30

-4
-1
-2
-3
- 18
-6
- 31

BIS-kehät n. klo 14.30
Ryhmä 2/4
- Juha Putkonen
Ryhmät 7/8
- Tuula Savolainen
Bis-veteraani - Satu Ylä-Mononen
Bis-kasvattaja - Juha Putkonen
Bis		
- Arne Foss, NO

TERVETULOA!!

