LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVIEN
ERIKOISNÄYTTELY
RANTASALMI 3.7.2021
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn Rantasalmelle!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu
sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista
ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus,
rokotustodistukset ja näyttelynumero.
Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa
varata klipsi, hakaneula tms. Muista koirallesi
myös näyttelyremmi, vettä ja vesikuppi! Koirien
tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen
arvioitua arvostelun alkamista. Huolehdi siitä,
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on puistoalueella. Osoite:
Ohitustie 5, 58900 Rantasalmi.
Näyttely järjestetään Rantasalmen kaikkien
rotujen näyttelyn yhteydessä ja näyttelyalueen
palvelut ovat käytettävissä. Rantasalmen
kirkonkylän palvelut ovat myös alueen
välittömässä läheisyydessä. Keskustasta löytyvät
opasteet näyttelypaikalle. Näyttelyn parkkialueet
sijaitsevat kaukana, joten varaathan riittävästi
aikaa parkkeeraukseen.
Tiedustelut
Näyttelypaikalla: Iris Kaimio, 0505813933
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
näyttelysihteeri Riikka Aho 050 359 4194,
riikka.aho@gmail.com
Eläinlääkärin- ja rokotusten tarkastus
Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärin- tai
rokotusten tarkistusta, vaan ne tarkistetaan
pistokokein. Näyttelyssä noudatetaan Suomen
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä
rokotusmääräyksiä. Mikäli koira hylätään
puuttuvien rokotusten vuoksi,
ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.

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:
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 (kolmen viikon
varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu
rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden
ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa ko.
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Tunnistusmerkintä: Tunnistusmerkintä on
pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä,
kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä
tarkastaa tunnistusmerkinnän. 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.

Palkinnot

Toimistoteltta

Kaikki palkinnot jaetaan arvostelukehässä.
Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja
jälkikäteen.

Erikoisnäyttelykehän vieressä sijaitsee
toimistotelttamme, josta saat osallistujalahjan ja
näyttelyluettelon numerolappua vastaan.
Ilmoittaudu turistiluokkaan, lapsi ja koira kilpailuun, parikilpailuun ja äijähändleriin
toimistoteltalla. Palauta sinne kiertopalkinto, jos
olet saanut sellaisen viime vuoden erkkarista.

Hinnat ja muuta infoa
Pääsymaksu 5€, alle 12-vuotiaat ilmaiseksi.
Parkkimaksu 5€. Luettelo 1kpl/ilmoittautuminen
ilmainen.
Erikoisnäyttelyn luettelot ovat ostettavissa
näyttelyn toimistoteltasta ei sisäänpääsyn
yhteydessä! Luettelo 3 e.
HUOM! Maksut vain käteisellä.

Näyttelytoimikunta toivottaa kaikille
mukavaa näyttelypäivää!

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
ERIKOISNÄYTTELY RANTASALMI 3.7.2021
klo 8.30 alkaen saapuminen näyttelypaikalle
mahdollista

KEHÄ 1

klo 10.00

n. klo 11.20
n. klo 12.20
n. klo 13.20

Kirsi Honkanen, Suomi…………………53
Harjoitusarvostelija Outi Piisi-Putta,
Suomi
-pennut……………………………………….16
Pentuluokka 7 – 9 kk, urokset (8)
Pentuluokka 5 – 7 kk, nartut (1)
Pentuluokka 7 –9 kk, nartut (7)
Parhaan pennun valinta
- urokset……………………………………37
Junioriluokan urokset (9)
Nuorten luokan urokset (4)
Avoimen luokan urokset (13)
Valioluokan urokset (9)
Veteraaniluokan urokset (2)
Parhaan uroksen valinta

KEHÄ 2

Jussi Liimatainen, Suomi……………….55

klo 10.00

- nartut
Junioriluokan nartut (10)
Nuorten luokan nartut (12)
Avoimen luokan nartut (19)
Valioluokan nartut (11)
Veteraaniluokan nartut (3)
Parhaan nartun valinta

n. klo 11.30
n. klo 12:45

n. klo 13.00

Turistiluokka (Ilmoittautuminen
näyttelypaikalla toimistotelttaamme klo
12 mennessä. Osallistumismaksu 10e)
Parikilpailu, Kahdelle göötille, joiden on
oltava näyttelyyn ilmoitettuja, mutta ei
välttämättä saman omistajan
omistamia. Ilmoittautuminen
näyttelypaikalla toimistotelttaamme klo
12 mennessä. Ilmoittautumismaksu 3 e.

n. klo 14:00

Lapsi ja koira –kilpailu,
tuomari Anne Laamanen
Alle 12-vuotiaille esittäjille
göötteineen. Ilmoittautuminen
näyttelypaikalla
toimistotelttaamme. Ilmainen.

n. klo 14.15

Äijähändler, tuomari Anne Laamanen
Aikuisille miespuolisille
esittäjille göötin kanssa.
Ilmoittautuminen
näyttelypaikalla
toimistotelttaamme.
Ilmoittautumismaksu 3 e.

n. klo 14.30

Loppukilpailut

- näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen
- Ilona-palkinnon luovuttaminen
- ROP juniorikoira, tuomari Jussi Liimatainen
- ROP nuori koira, tuomari Jussi Liimatainen
- ROP veteraani, tuomari Kirsi Honkanen
- ROP kasvattajaryhmä, tuomari Jussi Liimatainen,
- ROP jälkeläisryhmä, tuomari Jussi Liimatainen
- Rotunsa paras, tuomari Kirsi Honkanen

Muuta huomioitavaa
Tuomarimuutos
Näyttelyilmoituksessa nimetty tuomari Bertil Lundgren (Ruotsi) on vallitsevan tilanteen vuoksi
estynyt tulemaan arvostelemaan näyttelyymme, hänen tilallaan arvostelee pennut ja urokset Kirsi
Honkanen.
Näytteilleasettajalla on tuomarimuutoksen vuoksi mahdollisuus peruuttaa ilmoittautumisensa.
Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti 30.6.2021 mennessä näyttelytoimikunnan sihteerin Riikka
Ahon sähköpostiin: riikka.aho@gmail.com.
Peruutuksesta tulee kuittaus. Näyttelytoimikunta palauttaa ilmoittautumismaksun neljän viikon
kuluessa siitä, kun näytteilleasettaja on toimittanut pankkiyhteystietonsa näyttelytoimikunnalle.
Peruutusviestissä tulee selvitä seuraavat tiedot: Koiran tiedot, (nimi, rekisterinumero),
näytteilleasettajan nimi sekä pankkiyhteystieto.
Näyttelyalueelle ei saa tulla koronaoireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka
oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja
päänsärky.
Lisätietoja THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Näyttelypaikalla SUOSITELLAAN KASVOMASKIN KÄYTTÖÄ. Ota omat maskit mukaan.
Näytteilleasettajien ja yleisön on noudatettava viranomaisten ja Suomen kennelliiton antamia
ohjeita ja suosituksia esim. turvaväleistä näyttelyalueella. Näyttelyteltat on pystytettävä niille
varatuille paikoille.
Kehien reunoille on jätettävä kulkuväylä, jotta kehään mentäessä ja sieltä poistuttaessa on
mahdollista säilyttää turvavälit.
Kehässä tuomaritelttaan saavat mennä vain kehätoimitsijat ja tuomari. Arvostelut noudetaan niille
osoitetulta paikalta kehän reunalta. Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Huolehdi
hyvästä käsihygieniasta, pese käsiä usein ja käytä käsidesiä näyttelypäivän aikana.

