ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
LAUANTAI 19.10.2019

KEHÄ 1

MARIA BRUNELL
Turistiluokka.............................. klo
11:00
urokset................................ 2
nartut................................... 2
Pennut 7-9 kk
urokset ................................ 3
Pennut 5-7 kk
nartut.................................... 1
Pennut 7-9 kk
nartut ................................... 2
UROKSET..................................... klo
12:00
junioriluokka ..................... 1
nuortenluokka .................. 4
valioluokka ........................ 5
veteraani ............................. 2
Junior Handler
10-14-vuotiaat................... 1
NARTUT
junioriluokka ..................... 3
nuortenluokka .................. 3
avoin luokka ...................... 3
valioluokka ........................ 4
veteraaniluokka ............... 1
kasvattajaluokka............... 4
jälkeläisluokka................... 2

Open Showssa on myös
lisäkilpailuja!
Lapsi & koira -kilpailu 5€
- ilmoittautuminen paikalla
Parikilpailu
- ilmoittaudu näyttelypaikalla 10 €

TERVETULOA NÄYTTELYYMME 19.10.19

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 tapahtumas-

sa 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. Tunnistusmer-

kinnän 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 mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

Ohessa on näyttelymme
arvioidut arvosteluaikataulut
luokkakohtaisine 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
Renkomäen halli
Simolankatu 2, Lahti

ROKOTUKSET

Rokotustodistusten
tarkastus alkaa klo 10:00. 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 0 €
Parkkimaksu 0 €
Luettelo 0 €

MUUTA

Näyttelypaikalla nyyttärit,
joihin toivotaan jotain pientä
purtavaa tuotavaksi. Tiibetinterrierit ry tarjoaa kahvit ja teet!

TURVALLISUUS

Noudata
turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on mukava
näyttelypäivä.

PALKINNOT

Palkintoesineet jaetaan kehistä.

TIEDUSTELUT

Ilmoittautumisia koskevat
tiedustelut Heidi Kärkkäinen
P: 040 671 2345 / sihteeri@tiibe-

tinterrierit.com. Näyttelypäivänä näyttelyn toimisto: puh. 040
671 2345.

Arvostelut ja tulokset löydät
kotisivujemme kautta
https://tiibetinterrierit.weebly.com/os2019.html

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

Luennon hinta ilmoitetaan myöhemmin!

