Länsigöötanmaanpystykorvien
erikoisnäyttely
Helsinki 4.8.2018
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskukseen!
Tämän kirjeen mukana saat koirasi kilpailunumeron. Ota
mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset, kilpailunumero ja hakaneula numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös koiran näyttelyhihna ja -kaulain, makuualusta ja vesikuppi. Kyseessä on ulkonäyttely.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Koirien tulee
saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua arvostelun alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi
siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

Näyttelypaikka
Erikoisnäyttelymme järjestetään Helsingissä Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa, tarkemmin Vinttikoirakeskuksen koivikossa, joka sijaitsee rakennusten takana
oikealla. Osoite on Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.
Göötti-opasteita ei teiden varsilla ole, joten seuraa Tuomarinkylä/Tuomarinkartano-kylttejä.
Näyttelyyn ei ole pääsymaksua.
Luettelo 5 € ( 1 kpl luettelo sis. virallisten luokkien ja turistiluokan ilmoittautumiseen).
Näyttelypaikalla on kahvio, josta saa kahvia, sämpylöitä,
virvokkeita ym. Paikalla on myös gööttiputiikki mukavine
gööttituotteineen sekä arpajaiset hyvine palkintoineen. Varaa käteistä mukaasi.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (ark.klo 11–17), puh. (09) 887 30 320
tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä:
0405063736 / Juha Espo (pj) tai
0440616037/ Annaleena Sevillano

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn
tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli
koira hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten takia.

Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa läsnä
olevilla koirilla tulee olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden
iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko.
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle
koiralle annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään
vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa ko.
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
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.

Tartuntatauteihin liittyviä muita 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.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille Kennelliiton
virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin
osallistuville koirille.
Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi tai mikrosiru.
Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Ohjeita
Muistathan kerätä roskasi ja koirasi jätökset näyttelyalueelta ja parkkipaikoilta. Kakkapusseja on jaossa rokotustodistusten tarkastuspisteessä ja putiikkipisteessä.
Näyttelytoimikunta toivoo koirien omistajien pitävän
huolta siitä, että koirat käyttäytyvät moitteettomasti sekä
toisia koiria että muita näytteilleasettajia kohtaan.
Kehien ympärillä ei ole penkkejä, joten ota oma istuin
mukaasi. Häkkejä ja telttoja ei toivota pystytettävän aivan
kehän reunaan, vaan hieman etäämmälle.
KOIRIEN JÄTTÄMINEN AUTOIHIN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY - muista, että jopa varjossa olevassa
autossa lämpötila saattaa nousta muutamassa minuutissa
hengenvaaralliselle tasolle! Jos päivä on kuuma, koiran
viilennykseksi kannattaa varata mukaan esim. iso paksu
froteepyyhe, jonka voi kastella märäksi näyttelypaikalla
ja kietoa koiran ympärille.

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan arvostelukehässä Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Näyttelytoimikunta toivottaa kaikille
mukavaa näyttelypäivää!

Arvosteluaikataulu
KEHÄ 1 Tony Drinkwater, Iso-Britannia ...........85
länsigöötanmaanpystykorva (nartut, ei pen) 85 09:00
nartut junioriluokka ....................17
nartut nuortenluokka ..................11
nartut avoinluokka ......................23
nartut valioluokka .......................19
nartut veteraaniluokka ................15
KEHÄ 2 Saija Juutilainen ....................................15
länsigöötanmaanpystykorva (pennut)
15 09:00
urokset pentuluokka 5- alle 7kk ..4
urokset pentuluokka 7- alle 9kk ..2
nartut pentuluokka 5- alle 7kk ....3
nartut pentuluokka 7- alle 9kk ....6
Stella Coombes, Iso-Britannia ............................56
länsigöötanmaanpystykorva (urokset, ei pen) 56 10:00
urokset junioriluokka .................14
urokset nuortenluokka .................8
urokset avoinluokka ......................9
urokset valioluokka .....................19
urokset veteraaniluokka ...............6
Saija Juutilainen .....................................................
turistiluokka ...................................4
14:30
KEHÄ 3 ...................................................................
Lapsi & Koira ...................................
13:00
Äijähandler .......................................
13:30
Lelugööttiluokka..............................
14:00

Huom!
Arvostelussa pidetään ruokatauko n. klo 11-12 välillä
Lapsi ja koira –kilpailu
Alle 12-vuotiaille esittäjille göötteineen. Ilmoittautuminen
näyttelypaikalla. Ilmainen.
Äijähändler
Aikuisille miespuolisille esittäjille göötin kanssa. Ilmoittautuminen näyttelypaikalla. Osallistumismaksu 3€
Lelugööttiluokka
Ilmoittautuminen näyttelypaikalla. Ilmainen.

Loppukilpailut n. klo 15:00
-Näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen
-Ilona-palkinnon luovuttaminen
-Parikilpailu
Kahdelle göötille, joiden on oltava näyttelyyn ilmoitettuja,
mutta ei välttämättä saman omistajan omistamia. Ilmoittautuminen näyttelypaikalla. Ilmoittautumismaksu
2€/koira
ROP juniorikoira........................... Stella Coombes
ROP nuori koira ......................... Tony Drinkwater
ROP jälkeläisryhmä ...................... Stella Coombes
ROP veteraani................................ Stella Coombes
ROP kasvattajaryhmä................. Tony Drinkwater
Rotunsa paras ............................. Tony Drinkwater

