Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry:n
PÄÄNÄYTTELY
22.08.2020 Lapuan ravirata, Ravitie 62100 Lapua
TERVETULOA NÄYTTELYYMME!
Ohessa koirasi näyttelynumero ja näyttelyn arvioitu
arvosteluaikataulu. Muistathan ottaa mukaan koiran
rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron sekä
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös
näyttelytalutin, makuualusta/häkki ja vesikuppi.
Näyttelytoimikunta toivoo, että näytteilleasettajat huolehtivat
kukin omalta osaltaan näyttelyalueen siisteydestä ja keräävät
koiriensa jätökset. Näyttelyalueella on buffetti, jossa on
käteismaksu.
KORONAOHJEISTUS
Tulethan näyttelyymme vain terveenä!
Raviradalla WC:ssä on käsienpesumahdollisuus.
Käsidesinfiointiainetta on tarjolla useassa eri paikassa.
Näyttelyalueella noudatetaan turvavälejä.
Tuomarit ja osallistujat eivät kättele kehissä.
Osallistuja saa koirastaan sähköisen arvostelun, joka näkyy
jalostustietojärjestelmässä, ei paperilomakkeiden käsittelyä.
SAAPUMINEN NÄYTTELYYN
Erillistä rokotusten tarkastus- ja ilmoittautumispistettä ei ole,
rokotukset tarkistetaan pistokokein päivän aikana.
Koirien on saavuttava paikalle vähintään tuntia ennen ko. rodun
arvosteluaikaa, viimeistään klo 12.00. Näyttely on drive-in, joten
arvostelun jälkeen saa niin halutessaan poistua kaikki paitsi ROPkoirat,
ROP-veteraanit, rotunsa parhaat käyttöluokan koirat sekä
rotunsa parhaisiin kasvattaja-ja jälkeläisluokkiin kuuluvat
koirat.
Koiran tässä näyttelyssä saaman tulokset voidaan mitätöidä, mikäli
koira ei osallistu kaikkiin kilpailuihin, mihin sillä on oikeus.
ROKOTUKSET, TUNNISTUSMERKINTÄ JA ANTIDOPING
Rokotusvaatimukset ovat Suomen Kennelliiton määräysten mukaiset ja
ne on julkaistu Koiramme-lehdessä. Mikäli koiraa ei päästetä
näyttelyyn puuttuvien rokotusten vuoksi, toimikunta ei palauta
ilmoittautumismaksua.
1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä eli mikrosiru on pakollinen
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Lisätietoja www.kennelliitto.fi.
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat
astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen

Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja.
Lisätietoja www.kennelliitto.fi.
TURISTIKOIRAT
Näyttelyalueelle ovat myös turistikoirat tervetulleita. Turistikoirien
rokotukset ja tunnistusmerkinnät on oltava Kennelliiton
määräysten mukaiset.
NÄYTTELYLUETTELO
Näyttelyssämme on myynnissä rajoitettu erä painettuja luetteloita
buffetissa. Lisäksi käytämme näyttelyluettelon ja näyttelyn
tulospalvelun tuottavaa mobiilisovellusta. Sovellus on
ladattavissa AppS-tore-ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä
”Showlink”.Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on
2,99 eur. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna klo 6.00.
TIEDUSTELUT
Sarianna Kujanen puh. 040 4102596, myös näyttelypäivän aikana.
TUOMARIMUUTOS
Pointterit on siirretty alkuperäisestä tiedosta poiketen Virpi
Sarparannalta rodun varatuomarille Raimo Louhiolle.

ALUSTAVA AIKATAULU

KEHÄ 1
Raimo Louhio
* gordoninsetteri
* englanninsetteri
- urokset
- nartut
* pointteri

63
12
36
17
19
15

KEHÄ 2
Virpi Sarparanta
punainen irlanninsetteri
- urokset
- nartut
punavalkoinen irlanninsetteri

65
57
20
37
8

10.00
11.00

10.00
11.40

BIS-kilpailut alkavat heti kehien päätyttyä, noin. Klo 15.30.
BIS- veteraani, BIS- käyttökoira Raimo Louhio
BIS- kasvattajaryhmä, BIS- jälkeläisryhmä ja näyttelyn paras Virpi
Sarparanta

SPONSORIT
Tämän vuoden sponsorimme ovat BioMill- koiranruoat, Suomen
Metsästyskoirapalvelu, Luonnollinen Kamu sekä Finnero.

Toivotamme sinulle ja koirallesi mukavaa, menestyksekästä
näyttelypäivää!

