Kääpiösnautsereiden pääerikoisnäyttely 9.6.2018

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran
rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista.
Näyttely on drive-in, joten arvostelun
jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana on Marketanpuisto
Osoite: Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo
Opasteet Kehä 3:lta
Näyttelypaikalla järjestetään samana
päivänä myös cairnterriereiden erikoisnäyttely. Varaathan saapumiseen riittävästi aikaa.
Ilmoittautuminen / rokotustentarkastus
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo
08:30. 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.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09)
887 30 320, e-mail: info@showlink.fi.
Tiedustelut näyttelypäivänä:
050 538 1595
Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn
tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset.
Jos koiran osallistuminen hylätään
puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot
ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi
olla läsnä tapahtumassa, 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).
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. Ulkoja sisäloistartunnat on asianmukaisesti
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä
tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti
koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on
siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät
tunnista, on koiran omistajalla oltava
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun
pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty,
tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää
koiran osallistumisen tapahtumaan.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt koskevat
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita

Järjestäjä: Suomen kääpiösnautserikerho ry

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta näyttelyn ajan
esittämällä arvostelulomake. Palkintoja
ei lähetetä postitse.
Hinnasto
Luettelo: 5€
Sisäänpääsy-, tai parkkimaksua ei näyttelyymme ole.
Turistikoirien tuonti näyttelyalueelle on
sallittua, kunhan koirat ovat rokotettu
asianmukaisesti.
Muuta huomioitavaa:
Lounaskahvila Café Margreteberg palvelee näyttelyalueella klo 9.00 – 16.00
Mukavaa näyttelypäivää!

Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 1

Dick Baars, Alankomaat
77
kääpiösnautseri, valkoinen .............24 10:00
kääpiösnautseri, musta-hopea ......53 12:00
- pennut ...................................................6
- urokset .................................................20
- nartut ..................................................27

KEHÄ 2

Lejla Alic, Bosnia-Herzegovina
76
kääpiösnautseri, musta ....................29 10:00
- pennut ...................................................3
- urokset .................................................12
- nartut ..................................................14
kääpiösnautseri, pippuri & suola ..47 12:00
- pennut ...................................................4
- urokset .................................................20
- nartut ..................................................23

Loppukilpailut
Loppukilpailut aloitamme heti rotukehien päätyttyä.
BIS-jälkeläisluokka, BIS-kasvatta, BIS-juniori, Best in show Lejla Alic
BIS-pari, BIS-pentu, BIS-veteraani
Dick Baars

