ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
KEHÄ 1
JETTA TSCHOKKINEN....................................... 81
Pohjanpystykorva.................................. 6....10:00
Itäsiperianlaika........................................ 1...............
Venäläis-eurooppalainen laika.......... 1...............
Valkoinen ruotsinhirvikoira................. 1...............
Ruotsinlapinkoira................................... 1...............
Lapinporokoira......................................27...............
pennut 6, urokset 5, nartut 16
Suomenlapinkoira................................44...............
pennut 5, urokset 20, nartut 19

KEHÄ 2
MATTI PALOJÄRVI.............................................. 78
Beagle.......................................................12....10:00
Dreeveri..................................................... 7...............
Eestinajokoira.......................................... 3...............
Pesukarhukoira....................................... 1...............
Plottinajokoira......................................... 2...............
Suomenajokoira....................................10....11:30
Venäjänajokoira...................................... 1...............
Karjalankarhukoira................................. 8...............
Suomenpystykorva................................ 8...............
Jämtlanninpystykorva........................10...............
Harmaa norjanhirvikoira....................16...............

KEHÄ 3
SANNA VAKKILAINEN....................................... 71
Labradorinnoutaja...............................71....10:00
pennut 4, urokset 25
nartut 42...........................................................11:30

KEHÄ 5
SANNA KAVÉN.................................................... 80
Walesinspringerspanieli.....................20....10:00
Novascotiannoutaja............................29...............
pennut 5, urokset 9, nartut 15.............................
Portugalinvesikoira..............................10....13:00
*Amerikancockerspanieli .................14...............
*Cockerspanieli - pennut..................... 4...............
*Englanninspringerspanieli -pennut.3..............

KEHÄ 6
VELI-PEKKA KUMPUMÄKI............................... 85
Lagotto romagnolo.............................19....10:00
Barbet......................................................... 1...............
Kooikerhondje......................................... 7...............
Clumberinspanieli.................................. 3...............
Fieldspanieli............................................. 1...............
Irlanninvesispanieli................................ 2...............
Chesapeakelahdennoutaja................. 1....12:00
Sileäkarvainen noutaja.......................29...............
pennut 6, urokset 9, nartut 14.............................
*Espanjanvesikoira...............................20...............

KEHÄ 7
IRINA POLETAEVA.............................................. 87
harjoitusarvostelija: Tarja Löfman - englanninspringerspanieli
Cockerspanieli - ei pennut................58....10:00
urokset 17, nartut 41...............................................
Englanninspringerspanieli - ei pen. 29.. 13:00
urokset 11, nartut 18
* Kiharakarvainen noutaja.................. 2...............

KEHÄ 4
KIRSI NIEMINEN.................................................. 80
harjoitusarvostelija: Tarmo Viirtelä & Elina
Haapaniemi - kultainennoutaja
Kultainennoutaja..................................80...... 9:00
pennut 12, urokset 31
nartut 37...........................................................11:30

Ryhmäkilpailut:
Paras Kasvattajaluokka
Kirsi Nieminen
FCI osa 5
		
Jetta Tschokkinen
FCI osa 6			
Matti Palojärvi
FCI 8				Veli-Pekka Kumpumäki
Paras Veteraani		
Veli-Pekka Kumpumäki
Näyttelyn paras		
Irina Poletaeva

TERVETULOA
TAMPEREEN RYHMÄNÄYTTELYYN
6.12.2016!

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

Näyttely pidetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Osoite: Ilmailunkatu 20,
33900 Tampere
Seuraa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen opasteita. 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 ma 5.12.2016 mennessä

meilitse hameenpystykorvat@
gmail.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 ilmainen
Luettelo 6 €
Parkki ilmainen
Huomioithan, että kaikkialla
pysäköidessä tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja
pysäköinnistä kertovia liikennemerkkejä.

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

Noudatathan yleistä turvallisuutta näyttelyhallissa ja
sen ympäristössä. Kulkuväylät
on pidettävä avoimina, kehien

ympärille ja seinustalle voi laittaa koirien häkkejä.

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.
MUUT TIEDUSTELUT: Reetta Orava e-mail: reetta.orava@
gmail.com puh: 050-3380114

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 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. 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 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: Tunnistusmerkintä on pakollinen
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä
hyväksytään tatuointi tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät
tarkastetaan pistokokein. Koi-

ra, 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 itsenäisyyspäivän ryhmänäyttelyyn.
Miellyttävää ja menestyksekästä näyttelypäivää!

