
  ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU 

perjantai 11.8.2017

KEHÄ 1
JOHN WALSH JR, IRLANTI
sileäkarvainen collie  73
uros
Pentuluokka 5-7 kk  .............................. 1 ..  14:00
Pentuluokka 7-9 kk  .............................. 4 ..............
narttu
Pentuluokka 5-7 kk  .............................. 1 ..............
Pentuluokka 7-9 kk  .............................. 4 ..............
Pentukasvattajaluokka  ....................... 1 ..............
uros
Junioriluokka ........................................10 ..............
Nuortenluokka ....................................... 1 ..............
Avoin Luokka .......................................... 5 ..............
Valioluokka   ............................................ 7 ..............
Veteraaniluokka   ................................... 4 ..............
narttu
Junioriluokka  .......................................11  .  16:30
Nuorten Luokka ..................................... 1 ..............
Avoin Luokka   ......................................11 ..............
Valioluokka   ............................................ 9 ..............
Veteraaniluokka   ................................... 4 ..............
kasvattajaluokka   .................................. 5 ..............
Jälkeläisluokka   ...................................... 4 ..............

KEHÄ 2
GWEN BEADEN, ISO-BRITANNIA
pitkäkarvainen collie 44
uros
Pentuluokka 5-7 kk   ...........................10  .  14:00
Pentuluokka 7-9 kk   ............................. 2 ..............
Pentukasvattajaluokka   ...................... 2 ..............
Junioriluokka  ........................................  5 ..............
Nuortenluokka   ..................................... 3 ..............
Avoin Luokka  ...................................... 12 ..............
Valioluokka   ............................................ 7 ..............
Veteraaniluokka   ................................... 5 ..............  
kasvattajaluokka   .................................. 2 ..............

KEHÄ 3
GEOFF DUFFIELD. ISO-BRITANNIA
pitkäkarvainen collie  42
narttu
Pentuluokka 5-7 kk  .............................  7   .14:15
Pentuluokka 7-9 kk   ............................. 2 ..............
Junioriluokka   ........................................ 9 ..............
Nuortenluokka   ..................................... 3 ..............
Avoin Luokka   ......................................12 ..............
Valioluokka   ............................................ 5 ..............
Veteraaniluokka   ................................... 4 ..............
Jälkeläisluokka   ...................................... 1 ..............
MARITA AXI
lassieluokka   .........................................10  ..17:00
sileäkarvainen collie   ........................... 5   ............
pitkäkarvainen  collie  .......................... 5 ..............

www.showhaucenter.fi



Ohessa on näyttelymme 
arvioidut arvosteluaikataulut 
luokkakohtaisine koiramääri-
neen sekä ilmoittamasi koiran 
numerolappu. Muista ottaa 
mukaan näyttelyyn koiran 
rekisteritodistus, rokotusto-
distukset ja näyttelynumero. 
Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, 
hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta 
ja vesikuppi! Ulkoiluta koirasi 
ennen näyttelyalueelle saa-
pumista. Näyttely on drive-in, 
joten arvostelun jälkeen saavat 
poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat (ROP), ROP-veteraa-
nit , ROP-pennut sekä rotunsa 
parhaisiin kasvattajaluokkiin 
kuuluvat koirat. 

NÄYTTELYPAIKKA 
Näyttelypaikka on 
Marketanpuisto sijaitsee 

Espoossa Kehä III:n vieressä 
Röylän liittymän kohdalla. 
Puiston osoite on Pehtorinkuja 
3, 02940 Espoo. 

ROKOTUKSET 
Rokotustodistusten tar-

kastus alkaa klo 12:30. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle 
vähintään tuntia ennen arvi-
oitua arvosteluajan alkamis-
ta, kuitenkin viimeistään klo 
16:00. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näytte-
lypaikalla. 

LIPUT JA LUETTELOT 
Sisäänpääsy 0 €
Parkkimaksu 0 €
Luettelo 3 € 

MUUTA 
Näyttelypaikalla on  kah-

vio, josta saa ruokaa, kahvia, 
teetä, sämpylää. Lisäksi Show-
Hau Centerin myyntirekka on 
paikalla runsaine outlet

-tarjouksineen..Sponso-
rimme Eukanuba on muistanut 
meitä mukavilla tarjouksilla 
päivän aikana. 

Maksuvälineenä käy myös 
pankki-ja luottokortti myös 
kahviossa.

.

TURVALLISUUS 
Noudata turvallisuusoh-

jeita, jotta kaikilla on mukava 
näyttelypäivä. Noudata myös 
toimihenkilöiden ohjeistusta 
häkkipaikoista.  Telttoja ja häk-
kejä ei saa laittaa aivan kehään 
kiinni.

PALKINNOT 
Palkintoesineet jaetaan ke-

histä. Huomaathan useat eri-
koiskilpailumme!

TIEDUSTELUT 
Ilmoittautumisia koskevat 

tiedustelut PawDium: info@
pawdium.fi tai 040 1487 780 
(in English & på svenska) arki-
sin klo 12–18. Näyttelypäivänä 
näyttelyn toimisto: puh. 040 
1487 780.

ROKOTUSOHJEET 
Näyttelyssämme noudatetaan 

Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. 
Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset. 
Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, il-
moittautumismaksua ei makseta 

takaisin. 1.1.2015 alkaen rokotus-
määräyksissä penikka-ja raivotau-
tirokotuksien varoajat pidentyivät 
kolmeen viikkoon. Penikkatautia 
vastaan koiran pitää olla rokotettu 
vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman het-
kellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuo-
den iässä annettu tehosterokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuo-
den iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukai-
sesti. Raivotautirokotus (rabies): 
Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtuman het-
kellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuo-
den iässä annettu rokotus on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden iässä 
tai vanhempana annetut rokotuk-
set ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka- ja raivo-
tautirokotuksen varoaika: Jos koi-
ran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapah-
tumaa (kolmen viikon varoaika). 
Tartuntataudit Jos koira sairastuu 
penikkatautiin, tarttuvaan maksa-
tulehdukseen, kennelyskään tms. 
tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 
maha¬suolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumas-
sa ennen kuin se on ollut vähintään 
kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoi-
tus koskee myös saman talouden 
oireettomia koiria. Ulko-ja sisälois-
tartunnat on asianmukaisesti hoi-
dettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa. 

Tunnistusmerkintä: Tunnis-
tusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistus-
merkintänä hyväksytään tatuointi 
tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät 
tarkastetaan pistokokein. Koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, suljetaan 
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pois näyttelyistä. Tunnistusmer-
kinnän on oltava luettavissa tapah-
tumapaikalla tai osallistumisoikeus 
kyseiseen tapahtumaan ei täyty. 

Antidopingvalvonta: Suomen 
Kennelliiton valtuuston hyväk-
symät antidopingsäännöt koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita. Lisätietoa tietoa osoittees-
sa www.kennelliitto.fi 

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

Paras lassie Marita Axi
Paras pentu Gwen Beaden
 Paras juniori Gwen Beaden
Paras veteraani  John Walsh jr
Paras kasvattajaryhmä  Gwen Beaden
Paras jälkeläisryhmä John Walsh jr
Best in Show  Geoff Duffield

HUOM! Paikalla käy 
maksuvälineenä pankki-/
luottokortti sekä PawDium 
palkintokortit.

Sileäkarvaisille collieille 
Leenan malja -kilpailu.

Valioparaati – Cham-
pions Parade  ennen 
loppukilpailuja. Vain 
ennakkoonilmoittautu-
neille.


