SUOMEN SILEÄKARVAISET NOUTAJAT RY:n
ERIKOISNÄYTTELY 07.04.2018 LAHDESSA
Kiitos ilmoittautumisestasi näyttelyymme!
Arvostelu kehissä alkaa kello 10:00. Lapsi ja koira -kilpailu alkaa kello 09:30
Rokotustentarkastus alkaa kello 8:30. Muistathan ottaa koiran rekisterikirjan sekä
rokotustodistukset mukaan. Koirien numerolaput jaetaan näyttelypaikalla rokotusten tarkistamisen
yhteydessä.
Näyttelypaikka:
A-Qility Oy, Vipusenkatu 25, 15230 Lahti
Ajo-ohjeet:
Halli sijaitsee Lahden keskustasta n. 4 km koilliseen Vipusenkadun teollisuusalueella, suuren hallin
päädyssä.

Näyttelyalueelle sekä parkkialueelle on opasteet ja ohjaus, purkupaikka sijaitsee erikseen merkityllä
paikalla.
Sisäänpääsy ja parkkeeraus ovat maksuttomia. Näyttelyluettelon hinta on 5 euroa.

HUOM! Hallin säännöistä poimittua:


Hallin pohjana on laadukas JUTAgrass-tekonurmi, jonka vuoksi hallissa tulee käyttää erillisiä
sisäkenkiä. Keinonurmella ei saa myöskään liikkua metallipiikkikengissä.



Koirat tulee ulkoiluttaa hyvin ennen niiden tuomista halliin. Koiran tehdessä tarpeensa
halliin tulee ohjaajan maksaa 20eur/vahinko ja siivota jätökset huolellisesti.
Siivousvälineet löytyvät hallista.



Koiria ei saa trimmata tekonurmella. Trimmaus ainoastaan erikseen merkityllä alueella!



Koirien jätökset sekä hallin pihalta että lähialueilta tulee siivota.



Tupakointi ainoastaan erikseen merkityllä alueella.

Hallin lämpötila on alimmillaan +6 astetta riippuen ulkolämpötilasta. Varaudu siis
näyttelypäivään lämpimillä vaatteilla! :)

Tiedustelut (myös näyttelypäivänä):
Piia Piiparinen, puh. 040 8314848

Tunnistusmerkintä:
1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä (joko Lifechip (Indexel) - tai Datamars-mikrosiru tai tatuointi) on
pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty
jollain muulla kuin Lifechip (Indexel) - tai Datamars-mikrosirulla, on sen mukana oltava lukulaite,
jolla siru voidaan lukea.
Rokotusmääräykset:
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vastaan 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).
Tässäkin näyttelyssä noudatamme Kennelliiton Antidoping sääntöjä.

ARVOSTELUAIKATAULU
Arvostelu alkaa kehissä klo 10
Näyttelyymme on ilmoitettu 166 koiraa.
KEHÄ 1 Urokset

KEHÄ 2 Nartut

Helen Fox, Iso-Britannia

Sandra Stevenson, Iso-Britannia

UROKSET (86)

NARTUT (80)

Pennut 5-7kk
Pennut 7-9kk

5
4

Pennut 5-7kk
Pennut 7-9kk

6
4

Junioriluokka
Nuortenluokka
Avoin luokka
Käyttöluokka
Valioluokka
Veteraaniluokka

8
12
22
10
19
7

Junioriluokka
Nuortenluokka
Avoin luokka
Käyttöluokka
Valioluokka
Veteraaniluokka

6
13
15
14
10
11

Lapsi & koira kilpailun arvostelevat omat tuomarimme yhdessä.

Huolehdithan, että olet koirasi kanssa ajoissa kehässä!
Paras uros ja Paras narttu -kilpailut aloitetaan kun sekä urokset että nartut on
arvosteltu.
Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15.30.

ROP-pentu
ROP-kasvattajaluokka
ROP-jälkeläisluokka
Parikilpailu
3-sukupolvea
ROP-veteraani
ROP

Sandra Stevenson
Sandra Stevenson
Helen Fox
Helen Fox
Sandra Stevenson
Helen Fox
Sandra Stevenson

Näyttelyssä jaetaan kiertopalkintoja.
Näyttelyssä järjestetään myös seuraavat epäviralliset kilpailut:
Lapsi-ja koira kilpailu, ilmoittautuminen klo 09:15 mennessä toimistoon. Osallistumismaksu 3€.
Parikilpailu sekä 3-sukupolvea kilpailut
Ilmoittautumiset paikan päällä; näyttelyn toimistoon klo 13 mennessä.
Ilmoittautumismaksu 5 eur/kilpailu
Toivotamme kaikille osallistujille mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

