
Tuomari: Petra Sankelo

Trimmatut&Turistit klo 10:00
urokset 3
nartut 2
ROP-trimmi&turisti

PENNUT  noin klo 10:20
UROKSET
PENNUT 4-6 kk 3
PENNUT 7-9 kk 2
NARTUT
PENNUT 4-6 kk 1
PENNUT 7-9 kk 3
ROP&VSP-pentu

UROKSET  noin klo 11:00
JUNIORILUOKKA 2
NUORTENLUOKKA 1
VALIOLUOKKA 5
VETERAANILUOKKA 1
Paras uros

Lapsi&koira -kilpailu 4  noin klo 11:40
Junior Handler 2
Nyyttäritauko 

NARTUT noin klo 12:30
JUNIORILUOKKA 8
NUORTENLUOKKA 4
AVOIN LUOKKA 1
VALIOLUOKKA 8
VETERAANILUOKKA 4
Paras narttu

KASVATTAJALUOKKA 4
JÄLKELÄISLUOKKA 1
PARIKILPAILU 3

ROP&VSP-veteraani
ROP&VSP

Arvioitu aikataulu



Kiitos kaikille ilmoittautujille! Tervetuloa 
viettämään hauska päivä tiibetinterriereiden 
parissa! Saat koirasi numerolapun kehästä 
ennen arvostelun alkua.
Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 
8:30. Koirat on tuotava paikalle vähintään 
tuntia ennen arvioidun arvostelun alkamista, 
kuitenkin viimeistään kello 12.
Muista ottaa mukaan rekisteri- ja rokotusto-
distukset, vesikuppi, pehmeä makuualusta, 
kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna. Nu-
merolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata hakaneula tms. Muistathan huolehtia
koiran juottamisesta päivän kuluessa!

NÄYTTELYPAIKKA
HYVINKÄÄN ELÄINPALVELUKESKUS
OSOITE LYIJYKATU 8, HYVINKÄÄ
Näyttelypaikan toivomuksia sekä muita oh-
jeita erkkaripaikkaa ajatellen
* toiveena olisi, että kentälle ei mennä ulko-
kengät jalassa kuran, kivien ja hiekan kulkeu-
tumisen vuoksi. Sisäkengät mukaan tai voi 
olla sukkasiltaankin.
* toinen toive on, että pissa/kakka/oksen-
nusvahingoista tultaisiin sanomaan
rehellisesti. Vahinkopaikat tulee merkata 
kartioilla ja hallin henkilökunta siivoaa ne.

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen 
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä roko-
tusmääräyksiä. HUOM! Uudet rokotusmää-
räykset voimaan 1.1.2015. Penikka- että 
raivotautirokotusten osalta tuli muutoksia 
varoaikoihin, jotka pitenivät kolmeen viik-
koon. Penikkatautia vastaan koiran pitää 

olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Te-
hosterokotuksesta tulee tapahtuman het-
kellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
tehosterokotus on voimassa yhden vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti. Raivotautiro-
kotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivo-
tautirokotuksesta 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 voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. Vanhentuneen penikka- ja
raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran ro-
kotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliit-
to ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn 
osallistuvien koirien on oltava tunnistusmer-
kitty joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai 
Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira on mer-
kitty jollain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai 
Datamars-mikrosirulla, sen mukana on olta-
va lukulaite, jolla siru voidaan lukea.
Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut
Sari Kupiainen p: 041 706 8926 (vain iltaisin)
e-mail: puheenjohtaja@tiibetinterrierit.com

Info näyttelypäivänä:
Sari Kupiainen p: 041 706 8926

Tervetuloa Open Showhun 16.10.2022!


