
TERVETULOA NÄYTTELYYMME!

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Ruoveden 
urheilukeskukseen, Urheilutie 6, 34600 Ruove-
si.
Näyttelyymme on ilmoitettu yhteensä yli 900 
koiraa, josta suuret kiitokset kaikille näytteil-
leasettajille! 

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

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 
viimeistään kello 12. Näyttelyn aikana eläin-
lääkäri on paikalla.

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudettavis-
sa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen.Haethan palkintosi viimeistään klo 
16.

TUOMARIMUUTOKSET
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
joitakin tuomarimuutoksia koiramäärän vuok-
si, jotka selviävät aikataulusta. Maksupalau-
tukseen oikeuttavien rotusiirtojen edessä on 
* - merkintä. Ennaltailmoitettu varatuomari 
on merkitty #-merkillä eikä oikeuta ilmoit-

tautumismaksun palautukseen. Mahdolliset 
peruutukset tuomarimuutoksen johdosta on 
postitettava ehdottomasti viimeistään 21.4.16 
postitetulla (postileima) kirjeellä. Liitä mukaan 
kokonainen numerolappu.
Lasse Pirkola, Heikkiläntie 243 Pirkkala lasse.
pirkola@gmail.com

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

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta 
koirasta rokotustodistukset. Myös koirasta, 
joka ei osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä nou-
datetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä (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 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 Kennelliit-
to ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn 
osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkit-
ty joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai 
Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty 
jollain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Data-
mars-mikrosirulla, sen mukana on oltava luku-
laite, jolla siru voidaan lukea.

Tunnistusmerkinnän on oltava luettavissa 
tapahtumapaikalla tai osallistumisoikeus kysei-
seen tapahtumaan ei täyty.
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 o-soitteessa 
www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• Muistathan ottaa mukaan koirallesi re-
kisterikirjan, rokotustodistukset, näyttely-
hihnan, vesikupin ja vettä sekä makuualustan 
(tai kuljetuslaatikon). Ulkoilutathan koirasi kun-
nolla ennen 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 hälytysajoneuvoliikenteen 
varalta sekä yleisen turvallisuuden vuoksi. 
•  Paikalla on myös tuotemyyjiä.
• Lapsi ja koira -kilpailu Osallistumismaksu 
on 3 €. Ilmoittautumiset näyttelyn toimistoon. 
Sunnuntaina Lapsi ja koira -kilpailua vietetään 
Koiranpäivätunnelmissa.
• KAIKKI KEHÄT OVAT ULKONA! Varustaudu 
siis sään mukaan!

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



LAUANTAI 23.4.2016

KEHÄ 1
Irina Poletaeva, Suomi 70
Berninpaimenkoira    20    10:00
 pennut 1, urokset 6, nartut 13 ...
Kääpiösnautseri, musta ..2 .......
Kääpiösnautseri, mu-ho .6 .......
Kääpiösnautseri, p& s ......7 .......
Kääpiösnautseri, valk .....  3 .......
 Snautseri, pippuri & suola6 .....
 Suursnautseri, musta ......2 .......
 Tanskandoggi, kelt/ tiik4   13:00
 Tanskandoggi, mu ja harl  2 .....
 Tanskandoggi, sininen ...1 .......
 Venäjänmustaterrieri ......4 .......
 Shih tzu .............................3 .......
 Tiibetinterrieri ..................3 .......
 Ranskanbulldoggi ...........6 .......
 Venäjäntoy, lyhytkarv. ....1 .......
 
KEHÄ 2
Harto Stockmari, Suomi ...55
# Cavalier kingcharlesinspanieli 
                             22 ..... 11:00
 pennut 2, urokset 8, nartut 12 ..  
 Havannankoira ................7 .......
 Kiinanpalatsikoira ............4 .......
 Kiinanharjakoira 9             13:00
 Bordeauxindoggi ............2 .......
 Broholminkoira ................1 .......
 Kanariandoggi .................1 .......
 Shar pei .............................4 .......
 Tansk.-ruots. pihakoira ...5 .......
 

KEHÄ 3
Juha Putkonen, Suomi .....85
 Rottweiler .......................11 9:00
 Leonberginkoira ............15 .......
 Pinseri ................................2 .......
 Kääpiöpinseri ...................5 .......
 Bostoninterrieri ...............3 .......
 Chihuahua, 
 - lyhytkarvainen    14       11:30
- pitkäkarvainen .............33 .......
 pennut 3, urokset 14, nartut 16 . 
 Löwchen ...........................1 .......
 Prahanrottakoira .............1 .......

 KEHÄ 4
Satu Ylä-Mononen, Suomi 16
 Bernhardinkoira, 
 - lyhytkarvainen   3         10:00
 - pitkäkarvainen ..............2 .......
 Bokseri ..............................5 .......
 Cane corso ........................3 .......
 Isosveitsinpaimenkoira ..3 .......
Marjatta Pylvänäinen-Suor-
sa, Suomi ..........................58
 Pyreneittenkoira   1   .......11:00
 Pyreneittenmastiffi .........2 .......
 Dobermanni .....................3 .......
 Kromfohrländer ...............3 .......
 Coton de tuléar ..............16 .......
 Lhasa apso ........................5 .......
 Villakoira, iso, mu/ru/va...4 ......
 villakoirien mittaus......... 13:00
 Villakoira, keskikokoinen, ha/ 
ap ja pu ..............................3 .......
 Villakoira, keskikokoinen, mus-
ta, ruskea ja valkoinen ....4 .......

 Villakoira, kääpiö, harmaa, 
aprikoosi ja punainen .....8 .......
 Villakoira, kääpiö, musta, 
ruskea ja valkoinen ..........8 .......
 Villakoira, toy ...................1 .......

KEHÄ 5
Paavo Mattila, Suomi .......74
harjoitusarvostelija: Satu 
Ylä-Mononen - hovawart
 Newfoundlandinkoira 14.10:00
 Landseer ...........................4 .......
 Tiibetinmastiffi .................5 .......
 Hovawart....................6 ...11:30
 Englanninbulldoggi ........6 .......
 Mopsi...............................14 .......
 Griffon belge...........2 ......13:00
 Griffon bruxellois .............4 .......
 Petit brabancon ...............9 .......
 Papillon .............................7 .......
 Phalène .............................3 .......
 
KEHÄ 6
Tuire Okkola, Suomi .........75
 mäyräkoirien mittaus...... 10:00
 Mäyräkoira, pitkäkarvainen
  ............................................2 .......
 Mäyräkoira, karkeakarvainen
  ............................................8 .......
 Mäyräkoira, lyhytkarvainen
  ............................................7 .......
 Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira 
pitkäkarvainen .................5 .......
 Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira 
karkeakarvainen ..............5 .......
 Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira 
lyhytkarvainen .................4 .......
 Mäyräkoira, kaniinimäyräkoira 
pitkäkarvainen .................2 .......
 Tiibetinspanieli .........29 ...12:00
 pennut 3, urokset 9, nartut 17 ... 
 Bichon frisé .....................13 .......

SUNNUNTAI 24.4.2016

KEHÄ 1
Harto Stockmari, Suomi ...75
 Karkeakarv. unkarinvizsla 
  ...........................2...... 10:00
 Pienimünsterinseisoja ....2 .......
 Amerikanstaffordshirenterrieri  
  ............................................4 .......
 Bullterrieri .........................2 .......
 Ceskyterrieri .....................1 .......
 Valk. länsiylämaanterrieri 11 ....
 Novascotiannoutaja .....13 .......
 Kooikerhondje        2 ........12:00
 Amerikancockerspanieli 3 .......
 Portugalinvesikoira .........8 .......
 Espanjanvesikoira .........10 .......
 Lagotto romagnolo ......16 .......
 Viiriäiskoira .......................1 .......
 
KEHÄ 2
Irina Poletaeva, Suomi .....73
# Labradorinnoutaja - pen, jun 
ja vet...............28 ....... 10:00
 pen 2+3, jun 3+15, vet 2+3
 Gordoninsetteri ...............1 .......
 Punainen irlanninsetteri 812:00
 Spinone .............................2 .......
 Saksanmetsästysterrieri .1 .......
 Parsonrussellinterrieri...10 .......
 Silkkiterrieri ......................4 .......
 Skyenterrieri .....................4 .......
 Norwichinterrieri ...........10 .......
 Norfolkinterrieri ...............5 .......
 

KEHÄ 3
Juha Putkonen, Suomi .....53
 Cockerspanieli     24 .......10:00
 pennut 2, urokset 8, nartut 14 ... 
 Englanninspringerspanieli
  ...........................17.....12:00
 Bretoni ..............................2 .......
 Stabyhoun ........................2 .......
 Borderterrieri ...................8 .......
 KEHÄ 4
Marjatta Pylvänäinen-Suor-
sa, Suomi ................... 62
* Kultainennoutaja - pen + vet .         
  ............................15....10:00
 pennut 0+3, vet 2+10
*Fieldspanieli ....................1 .......
*Irlanninvesispanieli ........2 .......
 Barbet ................................4 .......
 Walesinspringerspanieli 12 ......
 Cairnterrieri       13 ... 12:00
 Australianterrieri .............7 .......
 Staffordshirenbullterrieri 8 .......
 
KEHÄ 5
Paavo Mattila, Suomi .......49
*Bourbonnaisinseisoja 1...10:00
*Weimarinseisoja, 
lyhytkarvainen .................2 .......
*Pitkäkarv. saksanseisoja 1 .......
*Lyhytkarv. saksanseisoja 13 ....
 Jackrussellinterrieri .......20 .......
 pennut 1, urokset 10, nartut 9 ...
 Karkeakarvainen kettuterrieri
  .............................2.....12:15

 Sileäkarv. kettuterrieri ....7 .......
 Irlanninterrieri ..................3 .......
Tuire Okkola, Suomi .........20
 Airedalenterrieri .2.. 13:00
 Vehnäterrieri ....................1 .......
 Kääpiöbullterrieri ............2 .......
 Brasilianterrieri ................1 .......
 Englanninkääpiöterrieri .1 .......
 Dandiedinmontinterrieri 2 .......
 Glen of imaalinterrieri ....3 .......
 Yorkshirenterrieri .............8 .......
 
KEHÄ 6
Raimo Louhio, Suomi .......81
 Karkeakarvainen saksanseisoja 
                        9 ............. .9:00
 Englanninsetteri ............13 .......
 Labradorinnoutaja  
(ei pen, jun ja vet)  59.....  11:30
 urokset 20, nartut 39

KEHÄ 7
Satu Ylä-Mononen, Suomi. 86
 Sileäkarvainen noutaja .20 .9:00
 pennut 2, urokset 7, nartut 11 ..  
 Kultainennoutaja (ei pen & vet) 
                     66 ............ 10:15
 urokset 30, nartut 36

* -merkillä tuomarimuutos. mikä oikeuttaa ilmoittautumismaksun 
palautukseen
# -merkillä tuomarimuutos, joka on ennaltailmoitettu varatuomari eikä 
oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen.


