ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
KEHÄ 1
ELENA RUSKOVAARA, SUOMI....................... 78
Bordercollie............................................16....10:00
Australiankelpie...................................... 5...............
Vanhaenglanninlammaskoira............ 3...............
Lyhytkarv. pyreneittenpaimenkoira.3...............
Pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira. 7...............
Shetlanninlammaskoira.....................29....12:00
urokset 8, nartut 21
Schipperke................................................ 1...............
#Valkoinenpaimenkoira....................... 8...............
#Slovakiancuvac..................................... 1...............
#Serra de airesinpaimenkoira............ 1...............
#Lancashirenkarjakoira........................ 4...............

KEHÄ 2
HELIN TENSON, SUOMI................................... 60
Pitkäkarvainen collie...........................22....10:00
urokset 14, nartut 8
Saksanpaimenkoira.............................11...............
Saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen.3....12:00
Saksanpystykorva, keeshond............. 3...............
SPITZIEN MITTAUS...................................... 12:30
Saksanpystykorva,
- mittelspitz, musta ja ruskea............. 1...............
- mittelspitz, muut värit........................ 6...............
- kleinspitz, musta ja ruskea................ 4...............
-kleinspitz, muut värit........................... 7...............
-pomeranian............................................ 3...............

KEHÄ 3
JUHA PUTKONEN, SUOMI.............................. 80
Jämtlanninpystykorva........................17...... 9:00
Harmaa norjanhirvikoira....................12...............
Itäsiperianlaika........................................ 4...............
Venäläis-eurooppalainen laika.......... 1...............
Karjalankarhukoira................................. 7...............
Suomenpystykorva................................ 5...............
Welsh corgi pembroke.......................18....12:00
Welsh corgi cardigan............................. 3...............
.Hollanninpaimenkoira, karkeakarv.2...............
Tsekinpaimenkoira................................. 3...............
Maremmano-abruzzese....................... 1...............
Polski owczarek nizinny....................... 2...............
Schapendoes........................................... 1...............
Pumi............................................................ 4...............

KEHÄ 4
TUULA SAVOLAINEN, SUOMI........................ 59
Belgianpaimenkoira, tervueren......11....10:00
Belgianpaimenkoira, groenendael... 5...............
Belgianpaimenkoira, malinois........... 2...............
Sileäkarvainen collie.............................. 8...............
Australianpaimenkoira.......................11...............
Basset hound........................................... 1....12:30
Bretagnenbassetti.................................. 3...............
Petit basset griffon vendéen.............. 1...............
Grand basset griffon vendéen........... 4...............
#Dalmatiankoira..................................... 4...............
#Rhodesiankoira..................................... 3...............
*Ibizanpodenco, lyhytkarvainen....... 2...............
*Islanninlammaskoira........................... 4...............

KEHÄ 5
KIRSI HONKANEN, SUOMI.............................. 68
*Japaninpystykorva............................... 7....10:00
Lapinporokoira........................................ 1...............
Pohjanpystykorva.................................. 2...............
Suomenlapinkoira................................13...............
Siperianhusky.......................................... 4...............
Samojedinkoira....................................... 4...............
Alaskanmalamuutti.............................12....12:00
Amerikanakita......................................... 1...............
Akita............................................................ 1...............
Buhund...................................................... 1...............
Chow chow............................................... 3...............
Cirneco dell’etna..................................... 1...............
Shiba........................................................... 1...............
.Portugalinpodengo, karkeakarv., pieni1..........
.Portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni1...
*Länsigöötanmaanpystykorva.......... 4...............
*Basenji...................................................... 7...............
*Volpino italiano..................................... 3...............
*Meksikonkarvatonkoira, iso.............. 1...............

KEHÄ 6
MATTI HAUTALA, SUOMI................................ 46
Suomenajokoira....................................27....11:00
urokset 15, nartut 12
Venäjänajokoira...................................... 1...............
Sveitsinajokoira, berninajokoira........ 1...............
Eestinajokoira.......................................... 1...............
Grand griffon vendéen......................... 2....13:00
Pesukarhukoira....................................... 2...............
Dreeveri..................................................... 3...............
Beagle......................................................... 9...............

TERVETULOA

RYHMÄKILPAILUT

LAPPEENRANNAN

BIS veteraani .............................. .Tuula Savolainen
FCI 1
.................................... .Elena Ruskovaara
FCI 5/6 ................................... .Juha Putkonen
BIS Kasvattaja............................. .Helin Tenson
Näyttelyn kaunein ................... .Juha Putkonen

RYHMÄNÄYTTELYYN 13.8.2016!

Ohessa on näyttelymme
arvioidut arvosteluaikataulut
rotukohtaisine
koiramäärineen sekä ilmoittamasi koiran
numerolappu. Muista ottaa
mukaan näyttelyyn koiran
rekisteritodistus,
rokotustodistukset ja näyttelynumero.
Numerolapun kiinnittämistä
varten kannattaa varata klipsi,
hakaneula tms. Muista myös
näyttelyremmi, makuualusta
ja vesikuppi! Ulkoiluta koirasi
ennen näyttelyalueelle saapumista. Näyttely on drive-in,
joten arvostelun jälkeen saavat
poistua muut paitsi rotunsa
parhaat (ROP), ROP-veteraanit
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

NÄYTTELYPAIKKA

Näyttelypaikan osoite: Totokatu 5 53850 L:ranta
Voit tarkistaa näyttelypaikan sijainnin esimerkiksi
Google:lla.

TUOMARINMUUTOKSET

Olemme joutuneet tekemään joitakin tuomarimuutoksia, jotka selviävät aikataulusta. Ilmoittautumismaksun
palautukseen oikeuttava tuomarinmuutos on merkitty aikatauluun *-merkillä.
Lähetä peruutus viimeistään to 11.8.2016 mennessä joko
postitse: LAPPEENRANTA RN,
c/o Heli Rummukainen, Sotilasmestarinkuja 3, 55910 Imatra tai meilitse kennelancers@

yahoo.com. Muistathan ilmoittaa tilinumerosi sekä koiran
nimen, rekisterinumeron ja kilpailunumeron sekä puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

ROKOTUKSET

Rokotustodistusten
tarkastus alkaa klo 8:00. Koirien
tulee saapua näyttelypaikalle
vähintään tuntia ennen arvioitua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo
13:00. Huolehdi siitä, että olet
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

LIPUT JA LUETTELOT

Sisäänpääsy 5 €
- alle 12-v lapset ilmaiseksi
Luettelo 5 €
Pysäköinti ilmainen

KOIRIEN MITTAUS

Kaikkien tarkastettavien
rotujen tarkastus ja mittaus
suoritetaan oheisen aikataulun
mukaisesti, ja koira kilpailee
tässä näyttelyssä siinä rodussa, mihin se siirretään (koskee
spitzejä).

MUUTA

Näyttelypaikalta
löytyy
kahvila, josta voi ostaa virvokkeita.
Muistathan myös kerätä koirien jätökset näyttelyalueelta. Kakkapusseja jaetaan
rokotusten tarkastusten yhteydessä, sekä niitä saa myös
näyttelyalueelta.

TURVALLISUUS

Noudata
turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on mukava
näyttelypäivä. Ajoreitit on jätettävä vapaaksi teltoista ja häkeistä. Älä jätä koiraa kuumaan
autoon!

PALKINNOT

Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyntoimistosta
palkintojenjakopisteestä näyttelyn ajan arvostelulomakkeen
esittämällä klo 16 mennessä.
Palkintoja ei lähetetä postitse.

TIEDUSTELUT

Ilmoittautumisia koskevat
tiedustelut PawDium: info@
pawdium.fi tai puh. 040 1487
780 (in English & på svenska)
arkisin klo 12–18. Näyttelypäivänä näyttelyn toimisto: puh.
040 553 6568 / Heli Rummukainen Muut tiedustelut: puh.
0405583424 /Jyrki Laitinen

ROKOTUSOHJEET

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme
näyttelyyn tultaessa jokaisen
koiran rokotustodistukset. Jos
koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten
takia, ilmoittautumismaksua
ei makseta takaisin. 1.1.2015 alkaen rokotusmääräyksissä penikka-ja raivotautirokotuksien
varoajat pidentyivät kolmeen

HUOM!
Ryhmien 5 ja 6 kaikki rodut osallistuvat
normaalisti rotukehään, mutta ryhmäkilpailussa nämä ryhmät esitetään yhdessä
ja kaikista osallistujista sijoitetaan neljä
parasta.
Yhdistetyn ryhmän voittaja jatkaa
BIS-kilpailuun.

viikkoon. Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon
varoaika). Alle vuoden iässä
annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden
iässä tai vanhempana annetut
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti. Raivotautirokotus
(rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen
viikon varoaika). Alle vuoden
iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden
iässä tai vanhempana annetut
rokotukset ovat voimassa ko.
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Vanhentu-

neen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran
rokotus on vanhentunut, tulee
rokotus kaikissa tapauksissa
uusia vähintään 21 vrk ennen
tapahtumaa (kolmen viikon
varoaika). Tartuntataudit Jos
koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms.
tarttuvaan hengitystieinfek¬tioon, parvovirusripuliin tms.
tarttuvaan maha¬suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään
kaksi viikkoa oireeton. Sama
rajoitus koskee myös saman
talouden oireettomia koiria.
Ulko-ja sisäloistartunnat on
asianmukaisesti
hoidettava
ennen kuin koira voi olla läsnä
tapahtumassa.
Tunnistusmerkintä: Tun-

nistusmerkintä on pakollinen
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä
hyväksytään tatuointi tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät
tarkastetaan pistokokein. Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, suljetaan pois näyttelyistä.
Tunnistusmerkinnän on oltava
luettavissa tapahtumapaikalla
tai osallistumisoikeus kyseiseen tapahtumaan ei täyty.
Antidopingvalvonta: Suomen Kennelliiton valtuuston
hyväksymät antidopingsäännöt koskevat kaikkia Suomen
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Lisätietoa tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi

Toivotamme Teidät sydämellisesti tervetulleiksi Lappeenrannan ryhmänäyttelyyn.
Miellyttävää ja menestyksekästä näyttelypäivää!

