
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Ruoveden urhei-
lukeskukseen, Urheilutie 6, 34600 Ruovesi.
Näyttelyymme on ilmoitettu yli 300 koiraa, josta 
suuret kiitokset kaikille näytteilleasettajille! 

NÄYTTELYNUMEROT JA SISÄÄNPÄÄSY
Ohessa koirasi numerolappu, joka oikeuttaa koiran 
ja yhden henkilön sisäänpääsyyn näyttelypäivänä 
sekä näyttelyn aikataulu, josta selviävät arvioidut 
rotukohtaiset arvosteluaikataulut.

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

ELÄINLÄÄKÄRI JA ROKOTUSTODISTUSTEN 
TARKASTUS
Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 8:30. 
Koirat on tuotava paikalle vähintään tuntia en-
nen arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin vii-
meistään 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 tuoma-
rimuutoksen johdosta on postitettava ehdotto-
masti viimeistään 13.5.15 postitetulla (postileima) 
kirjeellä. Liitä mukaan kokonainen numerolappu.
Antti Moksunen, Ruojärventie 249, 34640 Musta-
järvi. 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 koi-
rasta rokotustodistukset. Myös koirasta, joka ei 
osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä noudatetaan 
Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä (kts. 
www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehti). Huom! 
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittau-
tumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten 
tai vanhentuneiden rokotusten takia.
Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syntyneet 
typistetyt 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 näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osal-
listuvien koirien on oltava tunnistusmerkitty joko 
tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Datamars-
mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jollain muulla 
kuin Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla, 
sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru voidaan 
lukea.

Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät anti-
doping –säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. 
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennel-
liiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa o-soitteessa www.kennel-
liitto.fi

MUUTA:
• Muistathan ottaa mukaan koirallesi rekisterikir-
jan, rokotustodistukset, näyttelyhihnan, vesikupin 
ja vettä sekä makuualustan (tai kuljetuslaatikon). 
Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näyttelyyn 
tuloa.
• Parkkimaksut kerätään näyttelyalueelle ajet-
taessa. 
• Koiria ei saa jättää missään tapauksessa 
lämpimällä tai aurinkoisella säällä autoihin.
• Teltat: telttoja saa pystyttää näyttelyalueen lai-
dalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien reu-
noille. Teltoilla ei saa sulkea käytäviä. Järjestyksen-
valvojilla on oikeus siirtää / siirrättää teltat oikealle 
alueelle.  Käytävät on jätettävä vapaiksi mahdolli-
sen hälytysajoneuvoliikenteen varalta sekä yleisen 
turvallisuuden vuoksi. 
•  Paikalla on myös tuotemyyjiä.
• Lelukoira-kilpailu järjestetään lapsille klo 14, il-
moittautumiset näyttelyn toimistoon klo 11. Osal-
listumismaksu on 3 €.
• Lapsi ja koira -kilpailu heti lelukoirakilpailun jäl-
keen. Osallistumismaksu on 3 €. Ilmoittautumiset 
näyttelyn toimistoon.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kasvat-
tajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai meilitse 
info@pawdium.fi
Muut tiedustelut näyttelypäivänä: 
046-6388969 ja 040-8470242

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
KEHÄ 1
Hannele Jokisilta ....................................... 76
Englanninbulldoggi ..............................12 ..... 10:00
Berninpaimenkoira ...............................20 ...............
Isosveitsinpaimenkoira .......................... 1 ..... 12:00
Bernhardinkoira, lyhytkarvainen .......... 1 ...............
Bernhardinkoira, pitkäkarvainen .......... 2 ...............
Snautseri, pippuri & suola ...................... 8 ...............
Kääpiösnautseri, pippuri & suola ........13 ...............
Kääpiösnautseri, musta .......................... 7 ...............
Kääpiösnautseri, musta-hopea ............. 5 ...............
Kääpiösnautseri, valkoinen ................... 1 ...............
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........ 2 ...............
Shar pei ..................................................... 4 ...............

KEHÄ 2
Harri Lehkonen .......................................... 74
Suomenpystykorva ................................. 5 ..... 10:00
Itäsiperianlaika ........................................ 2 ...............
Karjalankarhukoira .................................. 2 ...............
Bokseri ...................................................... 1 ...............
Rottweiler ................................................. 8 ...............

Hovawart .................................................. 5 ...............
Dobermanni ............................................. 1 ...............
Pinseri ........................................................ 1 ...............
Kääpiöpinseri .........................................17 ..... 11:30
Leonberginkoira ....................................14 ...............
* Venäjänmustaterrieri ........................... 8 ...............
* Kaukasiankoira ...................................... 2 ...............
* Landseer ................................................ 8 ...............
KEHÄ 3
Hilkka Salohalla ......................................... 70
harjoitusarvostelija:  .......................................................
Jämtlanninpystykorva ..........................14 ..... 10:00
Eurasier ..................................................... 3 ...............
Alaskanmalamuutti ................................ 1 ...............
Faaraokoira ............................................... 1 ...............
Fila brasileiro ............................................ 1 ...............
Suursnautseri, pippuri & suola .............. 1 ...............
Suursnautseri, musta .............................. 3 ...............
Newfoundlandinkoira ............................ 9 ..... 11:30
Pyreneittenkoira ...................................... 3 ...............
Estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. .......... 2 ...............
Tiibetinmastiffi......................................... 4 ...............
Bullmastiffi ............................................... 6 ...............
Tanskandoggi, kelt. ja tiik. ..................... 9 ...............
Tanskandoggi, musta ja harlekiini .....11 ...............
Tanskandoggi, sininen ........................... 2 ...............

KEHÄ 4
Anneli Sutela ............................................. 41
Samojedinkoira .....................................17 ..... 11:00
Saksanpystykorva, keeshond ................ 5 ...............
Saksanpystykorva, pomeranian ........... 6 ...............
Shiba ......................................................... 1 ...............
Japaninpystykorva .................................. 6 ...............
Islanninlammaskoira .............................. 1 ..... 13:00
Chow chow .............................................. 1 ...............
Länsigöötanmaanpystykorva ............... 1 ...............
Basenji ....................................................... 1 ...............
Portugalinpodengo, sileäkarv., pieni ... 1 ...............
Ibizanpodenco, lyhytkarvainen ............ 1 ...............
Lelukoirakilpailu (ilm. toimisto) .................... 14:00
Lapsi ja koira -kilpailu (ilm. toimisto)

KEHÄ 5
Esa Ruotsalainen ....................................... 77
Siperianhusky ........................................22 ..... 10:00
Suomenlapinkoira .................................14 ...............
Valkoinen ruotsinhirvikoira ................... 1 ...............
Pohjanpystykorva ................................... 1 ...............
Lapinporokoira ........................................ 5 ...............
Venäläis-eurooppalainen laika ............. 1 ...............
Amerikanakita ......................................... 5 ...............
Akita .......................................................... 2 ...............
spitzien mittaus ...............................................13:00
Kleinspitz, mu/ ru .................................... 2 ...............
Kleinspitz, muut värit ............................. 7 ...............
Kleinspitz, valkoinen ............................... 1 ...............
Mittelspitz, muut värit ............................ 8 ...............
Mittelspitz, mu/ ru .................................. 7 ...............
Grosspitz, mu/ ru ..................................... 1 ...............

HYVÄÄ NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

RUOVESI 16.5.2015
FCI 2 ja 5

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!


