
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Ruoveden ur-
heilukeskukseen, Urheilutie 6 34600 Ruovesi.
Näyttelyymme on ilmoitettu yli 250 koiraa, jos-
ta suuret kiitokset kaikille näytteilleasettajille! 

NÄYTTELYNUMEROT JA SISÄÄNPÄÄSY
Ohessa koirasi numerolappu, joka oikeuttaa 
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn näyt-
telypäivänä sekä näyttelyn aikataulu, josta 
selviävät arvioidut rotukohtaiset arvosteluaika-
taulut.

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT:
pääsylippu  .................................................... 3 €
parkkilippu  ................................................... 2 €
luettelo    ........................................................ 5 €

ELÄINLÄÄKÄRI JA ROKOTUSTODISTUSTEN 
TARKASTUS
Rokotustodistusten tarkastus alkaa molempina 
näyttelypäivinä kello 8:30. Koirat on tuotava 
paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun ar-
vostelun alkamista, kuitenkin viimeistään kello 
12. Näyttelyn aikana eläinlääkäri on paikalla.

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudet-
tavissa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen.

TUOMARIMUUTOKSET
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään joi-
takin tuomarimuutoksia koiramäärän vuoksi, 
jotka selviävät aikataulusta. Rotusiirtojen 
edessä on * - merkintä. Mahdolliset peruutukset 
tuomarimuutoksen johdosta on postitettava 
ehdottomasti viimeistään 27.5.14 postitetulla 
(postileima) kirjeellä. Liitä mukaan kokonainen 
numerolappu.
Antti Moksunen, Ruojärventie 249, 34640 
Mustajärvi. e.mail: anttimoksunen@gmail.com

RYHMÄKILPAILUT
Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun 
jälkeen voivat poistua kaikki muut paitsi ROP-
koirat, ROP-veteraanit sekä ROP-kasvattajaryh-
mään kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alkavat n. 
klo 15:00. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta 
koirasta rokotustodistukset. Myös koirasta, 
joka ei osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä nouda-
tetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä 
(kts. www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehti). 
Huom! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin 
ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään 
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten 
takia.
Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syn-
tyneet typistetyt koirat voivat osallistua näyt-
telyihin riippumatta siitä, minkälainen koiran 
tausta on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt 
koirat eivät saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto 

ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn os-
allistuvien koirien on oltava tunnistusmerkitty 
joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Data-
mars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jol-
lain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Datamars-
mikrosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, 
jolla siru voidaan lukea.
Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa os-
oitteessa www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• muistathan ottaa mukaan koirallesi rekis-
terikirjan, rokotustodistukset, näyttelyhihnan, 
vesikupin ja vettä sekä makuualustan (tai kulje-
tuslaatikon). Ulkoilutathan koirasi kunnolla en-
nen näyttelyyn tuloa.
• Parkkimaksut kerätään näyttelyalueelle ajet-
taessa. 
•  Koiria ei saa jättää missään tapauksessa 
lämpimällä tai aurinkoisella säällä autoihin.
• teltat: telttoja saa pystyttää näyttelyalueen 
laidalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien 
reunoille. Teltoilla ei saa sulkea käytäviä. Jär-
jestyksenvalvojilla on oikeus siirtää / siirrättää 
teltat oikealle alueelle.  Käytävät on jätettävä 
vapaiksi mahdollisen hälytysajoneuvoliiken-
teen varalta sekä yleisen turvallisuuden vuoksi. 
•  Paikalla on myös tuotemyyjiä.
• lelukoirakilpailu järjestetään lapsille klo 12, 
ilmoittautumiset näyttelyn toimistoon klo 11. 
Osallistumismaksu on 2 €.
• Lapsi ja koira -kilpailu heti lelukoirakilpailun 
jälkeen. Osallistumismaksu on 2 €. Ilmoittau-
tumiset näyttelyn toimistoon.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai meilitse 
pawdium@gmail.com
Muut tiedustelut näyttelypäivänä: 
046-6388969 ja 040-8470242

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

KEHÄ 1        
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ................ 54
    Jämtlanninpystykorva  .................24 ....10:00
    Harmaa norjanhirvikoira  .............13  ...11:45
    Itäsiperianlaika  ................................ 1  .............  
    Cairnterrieri  ...................................12   ............
    Silkkiterrieri  ..................................... 4   ............
JUNIOR HANDLER        
Simola Saana  ................................       14:00
    10-13 -vuotiaat  ............................... 1   ............
    14-17 -vuotiaat  ............................... 4   ............

KEHÄ 2        
Paavo Mattila ......................................... 71
    Glen of imaalinterrieri  .................... 1  ...10:00
    Dandiedinmontinterrieri  ............... 2   ............
    Manchesterinterrieri  ...................... 1   ............
    Norwichinterrieri  ............................ 7 ..............   
    Norfolkinterrieri  .............................. 1   ............
    Valkoinen länsiylämaanterrieri  ..... 2   ............
    Skotlanninterrieri  ............................ 2  .............  
    Parsonrussellinterrieri  ..................15   ............
    Jackrussellinterrieri  ......................23 ...  12:00
    Skyenterrieri  .................................... 1  .............  
    Yorkshirenterrieri  ............................ 8   ............
  * Bedlingtoninterrieri  ....................... 3   ............
  * Borderterrieri  .................................. 5   ............          

KEHÄ 3        
Juha Putkonen  ...................................... 85
    Amerikanstaffordshirenterrieri .........12 9:00
    Staffordshirenbullterrieri  .............13 ..............   
    Bullterrieri  ........................................ 1   ............
    Brasilianterrieri  ................................ 5 ..............   
    Sileäkarvainen kettuterrieri ...............7 11:00
    Karkeakarvainen kettuterrieri  ...... 5 ..............   
    Saksanmetsästysterrieri  ................ 5 ..............   
    Australianterrieri  ............................. 9  .............  
    Walesinterrieri  ................................. 1 ..............   
    Irlanninterrieri  ................................. 4  .............  
    Vehnäterrieri  ..................................21 ..............   
    Kerrynterrieri  ................................... 2 ..............   
         
KEHÄ 4        
Markku Kipinä ....................................... 43
    Pohjanpystykorva  ..............................5  10:00
    Suomenpystykorva  ........................ 6 ..............   
    Karjalankarhukoira  ......................... 7 ..............   
    Suomenlapinkoira  ........................15 ..............   
    Dreeveri  ............................................ 8   ............
    Plottinajokoira  ................................. 1  .............  
    Venäjänajokoira  .............................. 1 ..............  
         
KEHÄ 5        
Jaana Hartus .......................................... 31
    Lapinporokoira ....................................2 12:00
    Beagle  ............................................... 7  .............  
    Amerikankettukoira  ....................... 1  .............
    Suomenajokoira  ...........................21 ..............   

HYVÄÄ NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

RUOVESI 29.5.2014
FCI 3, osa 5 ja osa 6

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!


