ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
lauantai 4.2.2017
KEHÄ 1
MAIJA MÄKINEN................................................ 59
Cavalier kingcharlesinspanieli.........20....10:00
Bolognese...............................................10...............
Kiinanpalatsikoira, pekingeesi........... 3...............
*Papillon..................................................12....12:00
*Phalène.................................................... 2...............
*Villakoira, keskikokoinen, h, a ja p.. 6...............
*Villakoira, keskikokoinen, m, r ja v.. 6...............
SINI-TUULI LAPINLAMPI
Junior Handler................................................14:00
nuoremmat............................................... 5...............
vanhemmat.............................................. 9...............

KEHÄ 2
MARJATTA PYLVÄNÄINEN-SUORSA........... 58
Chihuahua, pitkäkarvainen..............34....10:00
pennut 4, urokset 12, nartut 18
Chihuahua, lyhytkarvainen...............19....12:00
Kingcharlesinspanieli............................ 1...............
Kromfohrländer...................................... 2...............
Griffon belge............................................ 1...............
Griffon bruxellois.................................... 1...............

KEHÄ 3
MARKKU KIPINÄ................................................. 86
Tiibetinspanieli......................................54...... 9:30
pennut 6, urokset 19,
nartut 29...........................................................11:00
Coton de tuléar.....................................15...............
Japanese chin.......................................... 1...............
Maltankoira............................................... 3...............
Kiinanharjakoira...................................... 9...............
Löwchen.................................................... 3...............
Prahanrottakoira..................................... 1...............

KEHÄ 5
VELI-PEKKA KUMPUMÄKI............................... 82
Lhasa apso................................................ 6....10:00
Tiibetinterrieri........................................13...............
Shih tzu...................................................... 8...............
Venäjänbolonka...................................... 7...............
Venäjäntoy, pitkäkarvainen................ 1....12:00
Mopsi........................................................16...............
Ranskanbulldoggi................................19...............
Bichon frisé.............................................12...............

KEHÄ 4
PAAVO MATTILA................................................. 87
Havannankoira......................................32...... 9:30
pennut 5, urokset 10, nartut 17
villakoirien mittaus
Villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen..... 8
11:30
Villakoira, kääpiö, h, a ja p.................11...............
Villakoira, kääpiö, m, r ja v.................13...............
Villakoira, toy............................................ 9...............
Bostoninterrieri.....................................14...............

sunnuntai 5.2.2017
KEHÄ 1

KEHÄ 3 -ulkona

MAIJA MÄKINEN................................................ 37
Eurasier....................................................... 5....12:00
Chow chow............................................... 4...............
Amerikanakita.......................................14...............
Länsigöötanmaanpystykorva..........10...............
Lapinporokoira........................................ 4...............

MARKKU KIPINÄ................................................. 45
#Karjalankarhukoira............................19....10:00
#Suomenpystykorva...........................12...............
#Pohjanpystykorva..............................10....12:15

KEHÄ 2
MARJATTA PYLVÄNÄINEN-SUORSA........... 40
Basenji........................................................ 5....10:00
Buhund...................................................... 2...............
Portugalinpodengo, sileäkarv, pieni.2...............
Samojedinkoira.....................................19...............
Akita..........................................................12....12:00
MARKKU KIPINÄ -KEHÄ SISÄLLÄ
Cirneco dell’etna..................................... 2....13:00
Faaraokoira............................................... 3...............
Ibizanpodenco, lyhytkarvainen......... 3...............
Meksikonkarvatonkoira, iso................ 1...............
Meksikonkarvatonkoira, keskikok.... 3...............

KEHÄ 4
PAAVO MATTILA................................................. 81
Suomenlapinkoira................................36....10:00
pennut 1, urokset 20, nartut 15
Volpino italiano....................................... 2....12:00
Japaninpystykorva...............................15...............
Kainkoira.................................................... 1...............
Koreanjindonkoira................................. 1...............
Alaskanmalamuutti............................... 7...............
Siperianhusky........................................19...............

KEHÄ 5 - ulkona
SAKARI POTI........................................................ 90
Jämtlanninpystykorva........................54...... 9:00
pennut 2, urokset 29
nartut 23...........................................................11:00
Harmaa norjanhirvikoira....................35...............
pennut 2, urokset 15, nartut 18
Itäsiperianlaika........................................ 4...............
Valkoinen ruotsinhirvikoira................. 1...............

KEHÄ 6
VELI-PEKKA KUMPUMÄKI............................... 79
Saksanpystykorva, keeshond...........10....10:00
Saksanpystykorva, pomeranian......11...............
spitzien mittaus..............................................11:15
Saksanpystykorva,
- kleinspitz, musta ja ruskea................ 5....11:30
- kleinspitz, muut värit........................13...............
- kleinspitz, valkoinen........................... 3...............
- mittelspitz, musta ja ruskea...........12...............
-mittelspitz, muut värit.......................17...............
- mittelspitz, valkoinen......................... 8...............

TERVETULOA NÄYTTELYYMME 4.-5.2.17
PARKANO RYHMÄNÄYTTELY FCI 9 JA 5

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 , ROP-pennut sekä rotunsa
parhaisiin kasvattajaluokkiin
kuuluvat koirat.

NÄYTTELYPAIKKA

Näyttelypaikka on
Parkanon urheilutalo, Niementie 10, Parkano.

TUOMARINMUUTOKSET

Olemme joutuneet tekemään joitakin tuomarimuutoksia, jotka selviävät aikataulusta.
Tuomarimuutos on ennaltailmoitettu varatuomari, mikä ei
oikeuta maksupalautukseen.
Muutokset on merkitty # -merkillä.Maksunpalautukseen oikeuttavat tuomarimuutokset
on merkitty *-merkillä. Lähetä
perumisviestisi
info@paw-

dium.fi 2.2.17 mennessä ja laita
viestiin koiran nimi, rekisterinumero, maksamasi summa
sekä tilinumerosi palautusta
varten. Maksusta voidaan vähentää kohtuulliset pankkikulut.

ROKOTUKSET

Rokotustodistusten
tarkastus alkaa klo 8:30. 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 2€, lapset ilmaiseksi
Luettelo 5 euroa

KOIRIEN MITTAUS

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

MUUTA

Näyttelypaikalla on buffetti mistä saa ruokaa, kahvia, teetä, sämpylää, makkaraa.
Sunnuntaina kaksi kehää
on ulkona, joten huomio tämä!

TURVALLISUUS

Noudata
turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on mukava näyttelypäivä. Ajoreitit on
jätettävä vapaaksi teltoista ja
häkeistä.

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 040 1487 780
(in English & på svenska) arkisin 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, ilmoittautumismaksua
ei makseta takaisin. 1.1.2015 alkaen rokotusmääräyksissä penikka-ja raivotautirokotuksien
varoajat pidentyivät kolmeen
viikkoon. Penikkatautia vas-

taan 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. Vanhentuneen 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 hengitystieinfektioon,

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: Tunnistusmerkintä 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

RYHMÄKILPAILUT

Lauantai 4.2.17
FCI 9
>> Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Paras veteraani
>> Markku Kipinä
Paras kasvattajaryhmä
>> Maija Mäkinen,
Sunnuntai 5.2.17
FCI 5
>> Markku Kipinä,
Paras veteraani
>> Markku Kipinä
Paras kasvattajaryhmä
>> Maija Mäkinen
Best in Show
>> Paavo Mattila

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

