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TERVETULOA ERIKOISNÄYTTELYYN!

Oheisena on näyttelyn arvioitu
arvosteluaikataulu sekä näyttelynumero.
Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus,
rokotustodistukset ja näyttelynumero.
Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa
varata hakaneula tms. Muista ottaa koirallesi
myös näyttelyremmi, vesikuppi ja makuualusta.

Lemmikkiluokkaan osallistuvat koirat saavat
numerolapun näyttelyn toimistosta.

Näyttelyalue avataan klo 9.00.
Rokotukset tarkistetaan pistokokein näyttelyn
alueella. Ei erillistä rokotustodistusten
tarkastuspistettä. Koronatilanteesta johtuen
saavuthan paikalle aikaisintaan tuntia ennen
rodun arvostelun alkamista, kuitenkin
viimeistään klo 11.00.

Näyttelyssä on käytössä Showlinkin 2,99€
hintainen sähköinen mobiililuettelo, sekä
sähköinen tulospalvelu. Saat koirasi arvostelun
suoraan sähköpostiisi. Paperisen luettelon voit
käydä hakemassa toimistosta.

Emme peri pysäköinti- tai pääsymaksua.

Näyttelyssä ei ole buffettia.

Toimistossa on myynnissä valiokirjoja sekä
kerhon tekstiilejä.

Muuta infoa
Noudatathan turvallisuusohjeita, jotta kaikilla
on mukava näyttelypäivä . Seuraa järjestäjien
ohjeita telttojen ja häkkien sijoittelussa.
Telttojen pystytys on sallittua nurmikentälle,
kunhan kehän ympärille jätetään reilu
kulkuväylä. Mikäli olet näyttelypaikalla jo
lauantaina, teltan voi jättää tyhjillään
paikoilleen yön yli omalla vastuulla. Siivoathan
koirasi jätökset. Turistikoirat ovat tervetulleita.
Tupakointi on sallittua ainoastaan sille
merkityilä paikalla.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille
virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja
testeihin osallistuville koirille.
Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein.
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät
lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun
pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy
koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä
tapahtumasta.
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Rokotukset
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on
merkitty rokotteen viimeinen
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja
edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa
seuraavat rokotukset:

Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva
maksatulehdusrokotus:
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia,
parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta
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.
Vuodeniässä 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 penikkatauti-, parvovirusripuli-,
tarttuva maksatulehdusrokotteen ja
raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon
varoaika). Koira saa osallistua seuraavana
päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli
22.päivä rokotuksesta.

Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten
vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta
takaisin.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä:
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään tms.
tarttuvaan hengitystieinfektioon,
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan
mahasuolikanavan 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.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.



Welcome to Finnish Pharaoh Hound and Ibizan Hound Club’s

SPECIALTY Dog Show
2.8.2020

Tuomarinkartano Sighthound Center
Address: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.

Enclosed with this letter you will find show schedules.

Showground is open from 9.00.
Judging begins 10.00.

Please arrive earliest one hour before breed judging, but 11.00 at the latest.
Judging won’t start before the time marked in the schedule.

Please bring your dogs registration and vaccinations certificate and participant number with you.
Vaccinations will be checked randomly in the show area.

Prices:

- Parking: free of charge

- We have mobile catalogue in the Showlink app at price 2,99€. At the show we have online results
and critiques. You get critiques straight to your e-mail.
You can get paper catalogue at the show office free of charge.

- There isn’t cafeteria at the showground.

PYYDÄMME KAIKKIA PAIKALLE SAAPUVIA NOUDATTAMAAN OHJEISTUKSIA

Näyttelyalueelle saapuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuulla.
Saavuthan vain terveenä.
Muista käsihygienia.

Muista turvavälit, vähintään 1m.
Telttojen ja häkkien sĳoittelu tapahtuu niille varatulle alueelle.

Noudatathan toimihenkilöiden ohjeita sĳoittelussa.

Suositelemme, että yhden koiran mukana saapuisi vain yksi ihminen.

LisäWC:iden vieressä on käsienpesu piste.
Kehien sisääntulossa on käsidesiä. Käytäthän sitä kehään mennessä, sekä kehästä poistuessa.

Näyttelyssä on käytössä online arvostelut. Saat sen suoraan sähköpostiisi. Mikäli haluat
arvostelun myös kirjallisena, voit hakea sen toimistosta.

Pyydämme välttämään asiointia tuomariteltassa.

Tuomari on ohjeistettu pyytämään esittäjää näyttämään purennan.

Aikataulun mukaisia aloitusaikoja noudatetaan.
Rotua ei aloiteta ennen sille ilmoitettua alkamisaikaa.



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU / TIME SCHEDULE
^ = Tuomari vaihtunut alkuperäisestä - Change of judge from original

* = Tuomarimuutos rodulle - Change of judge for breeds

Arvostelua ei aloiteta ennen merkittyä rodun aloitusaikaa.

KEHÄ 1 - ^ ILONAALEKNAVICIENE, Liettua 49

* Faaraokoira - Pharaoh Hound.....................................29 10.00

-kivespuutteinen - pet class 1
-pennut - puppies 2
-urokset - dogs 8
-nartut - bitches 18

* Ibizanpodenco, kk.........................................................7 12.15

-pennut - puppies 4
-urokset - dogs 1
-nartut - bitches 2

* Ibizanpodenco, lk.........................................................13 12.30

-urokset - dogs 8
-nartut - bitches 5

Tiedustelut ennen näyttelyä: Tiedustelut näyttelypäivänä:

sfk.show@gmail.com Jenna Leino p.0500-525 732

Huom. Showlink ei vastaa tiedusteluihin Riikka Nieminen p.040-358 2292


