SAVITAIPALE RYHMÄNÄYTTELY
FCI:n ryhmille 1/6 & 3/8
7.8.2021
Tervetuloa Savitaipaleen ryhmänäyttelyyn!
Ohessa on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä
koiran näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja yhden
henkilön sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan koiran
rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös
näyttelyremmi, makuualusta, vesikuppi ja vettä –
näyttelyalueella ei valitettavasti ole vesipistettä.
Turistikoirat voivat tulla mukaan näyttelyyn, mutta
niillä tulee tietysti olla sääntöjen mukaiset rokotukset.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Savitaipaleen ravirata
Osoite: Tuohikotintie 185, Savitaipale.
Kehät ovat hiekkapohjaisella raviradalla. Näyttelytelttojen pystyttäminen kaviouralle on kielletty, niille
on varattu omat alueensa.
Näyttelypaikalla on kahvio, josta voi ostaa kahvia,
teetä, sämpylää, pullaa ja makkaraa. Tupakointi on
sallittu ainoastaan merkityllä paikalla.
Huom! Näyttelypaikalla ei ole vesipistettä, joten
varaathan koirallesi juomavettä mukaan.
Saapuminen ja rokotusten tarkistus
Näyttelyalueelle pääsee lauantaina 7.8.2021 klo 8:00
alkaen. Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkistuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset tarkastetaan
pistokokein näyttelyalueella. Varaudu siis esittämään
rokotustodistukset niitä pyydettäessä. Huolehdi siitä,
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Rodun arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun
merkittyä aloitusaikaa.
Hinnat
* painettu luettelo 5 € (rajoitettu määrä)
* ei sisäänpääsymaksua
* ei parkkimaksua
* mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus.
Sovellus on ladattavissa AppStore- ja Google Play sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa
ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo
julkaistaan näyttelypäivän aamuna klo 6:00.
Luettelomaksut sisääntulossa vain käteisellä,
kahviosta myös pankkikortilla. Näyttelyalueella ei ole
pankkiautomaattia.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, jotka selviävät oheisesta aikataulusta.
Etukäteen varalle ilmoitetulle tuomarille siirretyt rodut
on merkitty #-merkillä, muille tuomareille siirretyt
rodut on merkitty *-merkillä. Näyttelymaksua ei
palauteta, mikäli rotu on siirretty etukäteen
ilmoitetulle varatuomarille. Mikäli näytteilleasettaja
haluaa peruuttaa osallistumisensa muulle tuomarille
siirtämisen takia (*:llä merkityt rodut), pyydetään
palauttamaan tämän kirjeen viimeisellä sivulla oleva
kaavake sen yhteydessä olevien ohjeiden mukaisesti
viimeistään 5.8.2021 leimatulla kirjeellä. Laita
liitteeksi koiran numerolappu sekä kopio kuitista ja
postita se osoitteella Pirjo Peltonen, Leenankatu 17 C
12, 55100 Imatra tai skannattuna sähköpostiin
savitaipale.ryhmis2021@gmail.com sekä
ilmoittamalla pankkitilin numero, jolle palautus
maksetaan. Näyttelytoimikunnan on palautettava
ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn
päättymisestä. Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä
käsittelykulut palautuksesta.
Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia ja kasvattajaluokkia koskevat tiedustelut Pirjo Peltonen, puh. 040 5525066 (arkisin 1821), sähköposti savitaipale.ryhmis2021@gmail.com.
Tiedustelut näyttelypäivänä Pirjo Peltonen, puh. 040
5525066.
Koronaan liittyvää ohjeistusta
Ethän tule näyttelypaikalle sairaana. Jokainen
saapuu alueelle omalla vastuullaan. Alueella
noudatetaan AVI:n, THL:n Eksoten sekä SKL:n
ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden
järjestämisestä. Muistutamme pitämään 1 - 2 metrin
turvavälin muihin ihmisiin aina kun se on mahdollista.
Tuomarit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät
kättele. Tuomaritelttaan on pääsy ainoastaan
tuomarilla ja kehätoimitsijoilla. Kehässäkin
esiintyessä on huolehdittava tarpeellisista
turvaväleistä ja kasvosuojan käyttö on suositeltavaa.
Tuomari voi halutessaan pyytää esittäjää näyttämään
koiran purennan. Koronaviruksen leviämisen
ehkäisemiseksi suosittelemme, että näyttelyalueelta
poistutaan mahdollisimman pian oman koiran
arvostelun jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse jäädä
ryhmäkilpailuihin.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi
myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii
virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa
koiranäyttelyissä. Tapahtuman järjestäjän
velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä
noudatetaan. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä
koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen
rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Mikäli koira
hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten
takia, ei näyttelytoimikunta palauta ilmoittautumismaksua. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa,
tulee koiralla olla 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 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 ikäiselle koiralle annettu rokotus on
voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko.
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja
tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä
raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen
viikon varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin,
tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms.
hengitystie- tai 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. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistettyhäntäiset ja/tai
typistettykorvaiset koirat eivät saa osallistua
näyttelyihin, kokeisiin tai kilpailuihin.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä,

kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton
virallisissä näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän
pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät
lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava
mukanaan lukulaite, joka pystyy lukemaan kyseisen
sirun. 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.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n
näyttelysääntöjä.
Kerääthän koirasi jätökset näyttelypaikalta, myös
parkkipaikalta.
Olemme tilanneet aurinkoisen päivän, joten
muistathan, ettet jätä koiraa kuumaan autoon!

Toivotamme oikein mukavaa ja turvallista
näyttelypäivää!

Arvioitu aikataulu
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluun *-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty
#-merkillä eivätkä ne oikeuta maksunpalautukseen.
KEHÄ 1
Paula Rekiranta
itäeuroopanpaimenkoira
karpaattienkoira
tsekinpaimenkoira
pieniamerikanpaimenkoira
saksanpaimenkoira
sileäkarvainen collie
portugalinvesikoira
espanjanvesikoira
lagotto romagnolo
borderterrieri
australianterrieri
* norfolkinterrieri
* norwichinterrieri
* silkkiterrieri
basset hound
bretagnenbassetti
rhodesiankoira

76
2
1
4
1
2
9
1
8
13
12
5
4
4
2
2
1
5

KEHÄ 2
Elena Oikkonen
mudi
australiankarjakoira
australiankelpie
beaucenpaimenkoira / beauceron
brienpaimenkoira / briardi
pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira
polski owczarek nizinny
serra de airesinpaimenkoira
schapendoes
belgianpaimenkoira, groenendael
belgianpaimenkoira, tervueren
airedalenterrieri
ceskyterrieri
dandiedinmontinterrieri
karkeakarvainen kettuterrieri
sileäkarvainen kettuterrieri

53
3
3
8
2
1
2
1
2
6
4
9
1
2
2
5
2

KEHÄ 3
Nina Janger
* shetlanninlammaskoira
* partacollie
* schipperke
* vanhaenglanninlammaskoira
* welsh corgi cardigan
* welsh corgi pembroke
* lancashirenkarjakoira
* skotlanninterrieri

49
22
2
1
1
3
7
9
4

KEHÄ 4
Maja Horvat, Kroatia
pitkäkarvainen collie
bordercollie
valkoinenpaimenkoira

93
16
17
10

10.00

11.15

12.40

10.00

11.10

12.40

11.30

13.10

09.00
11.00

saarloos wolfhond
amerikancockerspanieli
barbet
viiriäiskoira
kooikerhondje
* cockerspanieli
australianpaimenkoira

1
4
4
2
6
28
5

11.45

12.40

KEHÄ 5
Maija Mäkinen
81
Harjoitusarvostelija Nina Janger: glen of imaalinterrieri, bedlingtoninterrieri, walesinterrieri
# staffordshirenbullterrieri
7
09.00
# bullterrieri
3
# kääpiöbullterrieri
1
# saksanmetsästysterrieri
2
# brasilianterrieri
1
# vehnäterrieri
2
# kerrynterrieri
3
# glen of imaalinterrieri
6
10.15
# bedlingtoninterrieri
4
# walesinterrieri
1
# cairnterrieri
13
# jackrussellinterrieri
14
11.45
# parsonrussellinterrieri
9
# amerikanstaffordshirenterrieri
7
# valkoinen länsiylämaanterrieri
4
# yorkshirenterrieri
3
# skyenterrieri
1
KEHÄ 6
Reia Leikola-Walden
* englanninspringerspanieli
* kultainennoutaja
* labradorinnoutaja

69
22
28
19

KEHÄ 7
Jaana Kummala (Hartus)
amerikankettukoira
baijerinvuoristovihikoira
sveitsinajokoira, berninajokoira
dalmatiankoira
beagle
dreeveri
eestinajokoira
plottinajokoira
karkeakarvainen istrianajokoira
suomenajokoira
grand basset griffon vendéen
petit basset griffon vendéen
novascotiannoutaja
sileäkarvainen noutaja
* walesinspringerspanieli

58
2
1
1
6
3
6
1
1
1
14
2
2
1
11
6

10.00
11.30
13.15

10.00

11.15

12.45

SAVITAIPALEEN RYHMÄNÄYTTELY 7.8.2021
PERUUTUSILMOITUS PALAUTUKSEEN OIKEUTTAVAN TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI

Ilmoita seuraavat tiedot viimeistään 5.8.2021 postileimatulla kirjeellä.
Postita kirjeesi ja koiran numerolappu osoitteella:
Pirjo Peltonen, Leenankatu 17 C 12, 55100 Imatra
tai skannattuna e-mail: savitaipale.ryhmis2021@gmail.com

Koiran rotu _________________________________________________________________________
Koiran nimi _________________________________________________________________________
Maksettu ilmoittautumismaksu, € ________________________________________________________
Pyydetään palauttamaan tilille IBAN _____________________________________________________
Palautuksen saaja ja puhelinnumero _____________________________________________________

Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä.
Palautettavasta summasta vähennetään 3 € käsittelykulu. Voit nopeuttaa käsittelyä liittämällä peruutukseen
kopion maksukuitista.

SLN Import Group Oy
https://www.slnimport.fi/

