
LAUANTAINA 29.4.2017

KEHÄ 1
Hannele Jokisilta ..................84
 Walesinspringerspanieli  8  10:00
 Cockerspanieli ................ 27........
 urokset 10, nartut 17
 Bretoni.................... 5  12:00........
 Hollanninpeltopyykoira .... 1........
 Rottweiler ........................ 17........
 Snautseri, pippuri & suola 8........
 Kääpiösnautseri, musta ... 4........
 Kääpiösnautseri, mu-ho ... 9........
 Kääpiösnautseri, pi & su .. 2........
 Kääpiösnautseri, valkoinen 3 ......
 
KEHÄ 2
Helena Kosig .........................41
 Englanninbulldoggi   17 10:00
 Tanskandoggi, kelt ja tiik . 5........
 Tanskandoggi, mu ja harl  17 ......
 Tanskandoggi, sininen ..... 1........
 Kanariandoggi .................. 1........
Olli Kokkonen ........................31
 Tanskalais-ruotsalainen  
 pihakoira     1 ............. 13:30
 Broholminkoira ................. 4........
	Bullmastiffi ....................... 1........
 Cane corso ....................... 2........
 Isosveitsinpaimenkoira .... 6........
 Keskiaasiankoira .............. 1........
	Sao	miguelinfila ................ 1........
 Estrelanvuoristokoira, pitkäkar-
vainen ................................ 1........
 Tornjak .............................. 1........
 Landseer ........................... 3........
 Hovawart ........................ 10........
 

KEHÄ 3
Paula Rekiranta .....................65
 Fieldspanieli         9 .... 10:00
 Englanninspringerspanieli 26 ......
 urokset 9, nartut 17
 Irlanninvesispanieli       2  12:00
 Kiharakarvainen noutaja .. 1........
 Portugalinvesikoira ........ 10........
 Amerikancockerspanieli .. 9........
 Appenzellinpaimenkoira .. 1........
 Dobermanni ...................... 2........
 Shar pei ............................. 5........
 
KEHÄ 4
Pirjo Aaltonen .......................85 
Punainen irlanninsetteri 13 10:00
 Espanjanvesikoira ............ 8........
 Sileäkarvainen noutaja... 12........
 Labradorinnoutaja        25 12:00 ..
 urokset 8, nartut 17
 Leonberginkoira ............. 17........
 Newfoundlandinkoira ..... 10........
 
KEHÄ 5
Raimo Louhio ........................76
 Gordoninsetteri .............. 11 9:00
 Karkeakarv. saksanseisoja 14 .....
 Lk saksanseisoja .14  11:00........
 Kultainennoutaja  
(ei pen & jun) ................... 37........
 urokset 15, nartut 22
 

KEHÄ 6
Veli-Pekka Kumpumäki .........79
 Novascotiannoutaja 11 10:00  ....
 Bokseri .............................. 5........
 Kääpiöpinseri.................. 15........
 Suursnautseri, musta 2 12:00 .....
 Venäjänmustaterrieri ....... 3........
 Berninpaimenkoira ......... 36........
 pennut 4, urokset 13, nartut 19
 Bernhardinkoira, lyhytkarv. 2 .......
 Bernhardinkoira, pitkäkarv. 5 .......
 
KEHÄ 7
Hilkka Salohalla ....................63
*Pointteri ................. 2 10:00........
*Lyhytkarv. unkarinvizsla . 1........
*Englanninsetteri .............. 1........
*Punavalk. irlanninsetteri . 1........
*Isomünsterinseisoja ....... 1........
*Stabijhoun ....................... 1........
* Kultainennoutaja ( pen & jun) .... 
  ......................................... 13........
* Labradorinnoutaja pennut........ 
  ........................................... 3........
*Kooikerhondje ................. 3........
*Barbet ................... 2  11:30........
*Lagotto romagnolo ......... 5........
*Bordeauxindoggi ............. 4........
*Pyreneittenkoira .............. 6........
*Pyreneittenmastiffi ......... 3........
*Tiibetinmastiffi .............. 10........
*Pinseri .............................. 4........
*Apinapinseri .................... 3........
 
Junior Handler
Anna Mäkinen ............ 14:00
 10-13-vuotiaat  ................. 4........
 14-17-vuotiaat .................. 2........



TERVETULOA NÄYTTELYYMME!

Toivotamme Sinut 
tervetulleeksi Ruoveden urhei-
lukeskukseen, Urheilutie 6, 
34600 Ruovesi.
Näyttelyymme on ilmoitettu 
yhteensä yli 500 koiraa, josta 
suuret kiitokset kaikille näyt-
teilleasettajille! 

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:
pääsylippu  3 €
parkkilippu  2 €
luettelo     5 €

ELÄINLÄÄKÄRI JA ROKOTUS-
TODISTUSTEN TARKASTUS
Rokotustodistusten tarkas-
tus alkaa kello 8:30. Koirat on 
tuotava paikalle vähintään 
tuntia ennen arvioidun arv-
ostelun alkamista, kuitenkin 
viimeistään kello 12. Näyttelyn 
aikana eläinlääkäri on paikalla.

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot 
ovat noudettavissa palkinto-
pisteestä. Palkintoja ei postite-
ta jälkikäteen.Haethan palkin-
tosi viimeistään klo 16.

TUOMARIMUUTOKSET
Näyttelytoimikunta on 
joutunut tekemään joitak-
in tuomarimuutoksia koira-
määrän vuoksi, jotka selviävät 
aikataulusta. Maksupalautuk-
seen oikeuttavien rotusiirtojen 
edessä on * - merkintä. Mah-
dolliset peruutukset tuo-
marimuutoksen johdosta on 
postitettava ehdottomasti 
viimeistään 21.4.17 postitetul-
la (postileima) kirjeellä. Liitä 
mukaan kokonainen numero-
lappu.
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 alkavat n. klo 
15:30. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on esitet-
tävä jokaisesta koirasta roko-
tustodistukset. Myös koirasta, 
joka ei osallistu näyttelyyn! 
Näyttelyssä noudatetaan 
Suomen Kennelliiton rokotus-
määräyksiä (kts. www.kennel-
liitto.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 näyt-
telyihin riippumatta siitä, 
minkälainen koiran tausta on. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typ-
istetyt koirat eivät saa osallis-
tua 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 oltava 
luettavissa tapahtumapaikalla 
tai osallistumisoikeus kysei-
seen tapahtumaan ei täyty.
Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton 
valtuuston hyväksymät anti-
doping –säännöt ovat astuneet 
voimaan 1.1.2007. Dopingval-
vonta koskee kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa o-soit-
teessa www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• Muistathan ottaa mukaan 
koirallesi rekisterikirjan, roko-
tustodistukset, näyttelyhihnan, 
vesikupin ja vettä sekä maku-
ualustan (tai kuljetuslaatikon). 
Ulkoilutathan koirasi kunnolla 
ennen näyttelyyn tuloa.
• Parkkimaksut kerätään näyt-
telyalueelle ajettaessa. 
• Koiria ei saa jättää missään 
tapauksessa lämpimällä tai au-
rinkoisella säällä autoihin.
• Teltat: telttoja saa pystyttää 
näyttelyalueen laidalle, erik-
seen merkitylle alueelle, ei 
kehien reunoille. Teltoilla ei 
saa sulkea käytäviä. Jär-
jestyksenvalvojilla on oike-
us siirtää / siirrättää teltat 
oikealle alueelle.  Käytävät on 
jätettävä vapaiksi mahdollis-
en hälytysajoneuvoliikenteen 
varalta sekä yleisen turval-
lisuuden vuoksi. 
•  Paikalla on myös tuotemyy-
jiä.
• Lapsi ja koira -kilpailu Osallis-
tumismaksu on 2 €. Ilmoittau-
tumiset näyttelyn toimistoon. 
Varaathan käteistä mukaan.
• KAIKKI KEHÄT OVAT ULKO-
NA! Varustaudu siis sään mu-
kaan!
• KAIKKIEN KOIRIEN 
ROKOTUKSET TAR-
KASTETAAN. TURISTIKOIRAT 
TERVETULLEITA, KUN ON 
ROKOTUSTODISTUS MUKA-
NA.

Ilmoittautumisia koskevat tie-
dustelut, kasvattajaluokkia 
koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 
7780 tai meilitse info@pawdi-
um.fi
Muut tiedustelut näytte-
lypäivänä: 
046-6388969

Järjestäjät: 
Pajusen Eräilijät, Ruoveden metsästysseura

Ryhmäkilpailut: 
FCI 2 Veli-Pekka Kumpumäki
FCI 7/8 Pirjo Aaltonen
Paras veteraani Pirjo Aaltonen
Paras kasvattajaryhmä Hannele Jokisilta
Best in Show Hannele Jokisilta


