Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n

PÄÄNÄYTTELY
15.6.2019 Lapuan ravirata, Ravitie 62100 Lapua

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!
Oheisena koirasi näyttelynumero ja näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu. Muistathan ottaa mukaa koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron sekä hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös
näyttelytalutin, makuualusta ja vesikuppi. Näyttelytoimikunta toivoo, että näytteilleasettajat huolehtivat kukin
omalta osaltaan näyttelyalueen siisteydestä ja keräävät
koiriensa jätökset.
Näyttelyalueella on puffetti, jossa on käteismaksu
SAAPUMINEN NÄYTTELYYN
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8.00. 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 ROP-koirat, ROP-pennut ja -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.
TUOMARIMUUTOS
Näyttelyssämme on jouduttu tekemään tuomarimuutoksia. Englanninsetterit arvostelee Lionel Blemus ja pointterit
sekä gordoninsetterit Oscar W. Nilssen.
ROKOTUKSET
Rokotustodistukset tarkastetaan koirien saapuessa näyttelypaikalle. Rokotusvaatimukset ovat Suomen Kennelliiton
määräysten mukaiset ja ne on julkaistu Koiramme-lehdessä. Mikäli koiraa ei päästetä näyttelyyn puuttuvien rokotusten vuoksi, toimikunta ei palauta ilmoittautumismaksua.
ELÄINLÄÄKÄRIN TARKASTUS
Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärin tarkastusta
vaan se suoritetaan pistokokein.
TUNNISTUSMERKINTÄ
1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä (joko mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä,
kokeissa ja kilpailuissa. Lisätietoja www.kennelliitto.fi.
ANTIDOPING-VALVONTA
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 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 ei ole myynnissä painettua luetteloa vaan
käytämme näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun
tuottavaa mobiilisovellusta. Sovellus on ladattavissa AppStore- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink”.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on
2,99 eur. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna klo
6.00.
BEST IN SHOW -PALKINTO
Chevalier on luvannut lahjoittaa näyttelymme BIS- koiralle
yllätys tuotepaketin.
Näyttelyssämme on myös Chevalierin tuote-esittely ja
myyntipiste. Maksuvälineinä käyvät käteinen ja kortti.
TIEDUSTELUT
Virpi Sarparanta puh. 040 7615719 myös näyttelypäivän aikana.
Toivotamme sinulle ja koirallesi mukavaa, menestyksekästä näyttelypäivää!
ARVIOITU AIKATAULU
KEHÄ 1
Lionel Blemus
*englanninsetteri
- u 17, n 25
punainen irlanninsetteri
- p 1, u 22, n 24

83
40

09.00

47

12.00

KEHÄ 2
Oscar W. Nilssen
55
gordoninsetteri
27
*pointteri
18
*punavalkoinen irlanninsetteri 10

10.00
12.00
13.00

Loppukilpailut alkavat noin klo 15
paras pentu, paras veteraani Oscar W. Nilssen
paras kasvattajaryhmä, paras jälkeläisryhmä ja näyttelyn
paras Lionel Blemus

