
LAUANTAI 20.5.2017

KEHÄ 1
Harto Stockmari 51
MÄYRÄKOIRIEN MITTAUS
Mäyräkoira, 
-lyhytkarvainen ...............4   11:00
-karkeakarvainen  ........15 .........
- pitkäkarvainen .............5 .........
- kääpiö lyhytkarvainen . 6 .........
-kääpiö karkeakarvainen  2 ........
- kääpiö pitkäkarvainen   4   13:00
- kaniini lyhytkarvainen  .3 .........
- kaniinikarkeakarvainen  1 ........
- kaniini pitkäkarvainen ..2 .........
Kiinanharjakoira .............9 .........

KEHÄ 2
Kari Salminen  43
Amerikanstaffordshirenterrieri  
  ........................................2   11:00
Staffordshirenbullterrieri  8
Australianterrieri  ...........9
Borderterrieri  .................3
Brasilianterrieri  ..............2
Cairnterrieri ....................7  12:30
Lakelandinterrieri  ..........3
Sileäkarvainen kettuterrieri6
Vehnäterrieri  ................ 2
Saksanmetsästysterrieri  1

KEHÄ 3
Kimmo Mustonen  48
Bostoninterrieri . 4   11:00
Griffon bruxellois  ......... 2
Petit brabancon   ...........2
Japanese chin  .............. 1
Ranskanbulldoggi   ......10
Chihuahua, 
- lyhytkarvainen 11   12:15
- pitkäkarvainen   ..........11
Silkkiterrieri   ..................2
Skyenterrieri   .................5

KEHÄ 4
Marja Salminen  52
Jackrussellinterrieri  14  11:00
Ceskyterrieri   .................2
Dandiedinmontinterrieri  3
Englanninkääpiöterrieri  3
Manchesterinterrieri ......5
Norfolkinterrieri  5   12:30
Norwichinterrieri   ..........3
Valkoinen länsiylämaanterrieri    
  ........................................4
Skotlanninterrieri   .........1
Yorkshirenterrieri  ..........3
Parsonrussellinterrieri  . 9

KEHÄ 5
Tarmo Viirtelä  63
harjoitusarvostelija: Tarja Löf-
man -villakoirat
Bolognese   ........ 2  10:00
Coton de tuléar   ............8
Havannankoira   ...........11
Löwchen   .......................3
Kiinanpalatsikoira, pekingeesi  1
Lhasa apso  ......  2   11:30
Maltankoira ................... 1
Villakoira, 
- iso, har, apr ja pun ......  1
- iso, mu, ru ja va ..........  2
VILLAKOIRIEN MITTAUS
- keskikokoinen, har, apr ja pun 4
- keskikokoinen, mu, ru ja va  8
- kääpiö, har, apr ja pun  11
- kääpiö, mu, ru ja va  .....4
- toy   ...............................5

KEHÄ 6
Unto Timonen  71
Mopsi   ............... 6   10:00
Tiibetinspanieli   ...........14
Bichon frisé ..................10
Cavalier kingcharlesinspanieli    
  ......................... 23   12:00
Papillon    ........................4
Phalène   .........................1
Prahanrottakoira ............1
Kromfohrländer ..............1
Shih tzu  ..........................5
Tiibetinterrieri   ...............6



Mukavaa näyttelypäivää!

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!
KIITOS 
ILMOITTAUTUMISESTASI 
NÄYTTELYYMME.

Rokotustodistusten tarkas-
tus alkaa kello 8.00.
Koirien tulee saapua näytte-
lypaikalle viimeistään kello 
12.00.
Näyttelyalueen portilla on 
purkupaikka.
Opastus näyttelypaikalle on 
Mäntän keskustan ainoista 
liikennevaloista seuraamal-
la Urheilukeskuksen viitto-
ja. Näyttelypaikan osoite: 
Miinanpellonkatu 6, 35800 
Mänttä

NÄYTTELYNUMEROT JA 
SISÄÄNPÄÄSY
Ohessa koirasi numerolappu, 
joka oikeuttaa koiran ja yhden 
henkilön sisäänpääsyyn näyt-
telypäivänä sekä näyttelyn 
aikataulu, josta selviävät arvi-
oidut rotukohtaiset arvostelu-
aikataulut.

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT:
vapaa pääsy näyttelyyn
parkkimaksu 0 €
luettelo    5 €
Varaa tasaraha. Paikalla ei 
ole pankkiautomaattia.

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot 
ovat noudettavissa palkinto-
pisteestä. Palkintoja ei pos-
titeta jälkikäteen. Hae palkin-
tosi viimeistään klo 16.

RYHMÄKILPAILUT
Koska näyttelymme on drive-
in, arvostelun jälkeen voivat 
poistua kaikki muut paitsi 
ROP-koirat, ROP-veteraanit 
sekä ROP-kasvattaja-
ryhmään kuuluvat koirat. Ry-
hmäkilpailut alkavat n. klo 
15:30. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on es-
itettävä jokaisesta koirasta 
rokotustodistukset. Näytte-
lyssä noudatetaan Suomen 
Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä (kts. www.kennelliitto.fi 
tai Koiramme-lehti). Huom! 
Näyttelytoimikunta ei suorita 
takaisin ilmoittautumismak-
sua, mikäli koira hylätään 
puutteellisten tai vanhentu-
neiden rokotusten takia. 
Varoaika rokotuksissa 21 vrk.

Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 
1.1.2001 syntyneet typiste-

tyt koirat voivat osallistua 
näyttelyihin riippumatta siitä, 
minkälainen koiran tausta on. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet 
typistetyt koirat eivät saa 
osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan 
Suomen Kennelliitto ry:n näyt-
telysääntöjä. Kaikkien näytte-
lyyn osallistuvien koirien on 
oltava tunnistusmerkitty joko 
tatuoimalla tai Indexel/Life-
chip- tai Datamars-mikrosir-
ulla. Mikäli koira on merkitty 
jollain muulla kuin Indexel/
Lifechip- tai Datamars-mikro-
sirulla, sen mukana on oltava 
lukulaite, jolla siru voidaan 
lukea.
Tunnistusmerkinnän on olta-
va luettavissa tapahtumapa-
ikalla tai osallistumisoikeus 
kyseiseen tapahtumaan ei 
täyty.
Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton 
valtuuston hyväksymät an-
tidoping –säännöt ovat as-
tuneet voimaan 

MUUTA: Näyttely on sis-
änäyttely jäähallissa. Kauka-
lo ei ole jäässä. Trimmaus on 
sallittua VAIN trimmauspai-
kaksi merkityssä pukukopis-
sa.
Koirille sallitut alueet on 

merkitty erikseen. Koirille ei 
ole pääsyä jäähallin yläker-
taan.
Näyttelyalueen vieressä 
olevalle eristetylle jalkapal-
lokentälle meno on ehdot-
tomasti kielletty. Koirien 
ulkoilutusalue on erikseen 
merkitty jäähallin päädyssä.

Pyydämme näytteilleaset-
tajia osaltaan huolehti-
maan yleisestä siisteydestä 
-  roskat, koirankarvat ja 
koirankakat tulee kerätä 
roskiksiin. 

Turistikoirilta vaaditaan sa-
mat rokotustodistukset kuin 
näyttelyyn osallistuvilta koir-
ilta.

Näyttelyssä järjestetään lap-
si- ja koirakilpailu sekä lap-
si- ja lelukoirakilpailu kello 
13. Ilmoittautumiset näytte-
lyn toimistoon ennen kilpai-
luja. 
Paikalla on koiratarvikemyy-
jä ja lakritsanmyyjä. Näyt-
telyn omasta kahvilasta 
saa kahvia, virvoitusjuomia, 
makkaraa, sämpylää ja let-
tuja.

Näyttelyssä noudatetaan 

Suomen Kennelliiton hyväk-
symiä rokotusmääräyksiä. 
Järjestäjien velvollisuutena 
on tarkastaa jokaisen koiran 
(myös turistien) rokotukset.

Ilmoittautumisia koskevat 
tiedustelut, kasvattajaluok-
kia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 
148 7780 tai meilitse info@
pawdium.fi

Tiedustelut näyttelypäivänä 
044 300 3806 Minna Jatkola 
ja 040 754 0582 Satu Pasuri. 

RYHMÄKILPAILUT
 
Paras veteraani Harto Stockmari 
FCI 3/4 Harto Stockmari
FCI 9 Tarmo Viirtelä
Paras kasvattajaryhmä Harto Stockmari
Best in Show Tarmo Viirtelä


