Pöytyän ryhmänäyttely
12.6.2022
Tervetuloa Pöytyälle ryhmänäyttelyyn 12.6.2022!
Oheisena on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi
näyttelynumero.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin
kuuluvat koirat. Loppukilpailut aloitetaan noin klo 15.30.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Pöytyän urheilukeskus
Osoite: Yläneentie 12, 21870 Pöytyä
Koordinaatit: P 60.72255, I 22.59521
Näyttelyssä noudatetaan voimassaolevia viranomaisohjeita koronavirustartunojen ehkäisemiseksi. Jos sinulle on koronaan viittavia oireita, ethän tule näyttelypaikalle. Huolehdithan myös hyvästä
käsihygieniasta koko näyttelypäivän ajan.
Näyttelypaikalta löytyy runsas buffet. Vain käteismaksu.
Saapuminen näyttelyyn
Rokotukset tarkistetaan pistokokein näyttelypäivän aikana. Pidäthän rokotustodistuksen mukanasi koko näyttelypäivän ajan!
Rokotusten tarkastus alkaa kello 7.30. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00.
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa näyttelypaikalle.
Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, osa mahdollisesti nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada
ainoastaan laatuarvostelun.
Hinnasto
Ilmainen sisäänpääsy.
Pysäköintimaksu 5€. Vain käteismaksu.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata sekä maksaa sovelluksen
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa.
Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta näyttelyn
ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä:
050 3373489
Näyttelyssä on paikalla koirien EA-taitoinen henkilö
Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, joka
on merkitty aikatauluun *-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle
tuomarille on merkitty #-merkillä, nämä siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä viimeistään 9.6. koiran tiedot, omat tilitieto-

si, maksukuitti, koiran numerolappu ja yhteystietosi rahastonhoitajalle
sähköpostitse osoitteeseen: terttu.hellberg@dnainternet.net
Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksista käsittelykulut.
Huomaathan, että koiran sairastumisen vuoksi osallistumismaksua
ei makseta takaisin.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä
ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa rokotukset pistokokein. 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. Koiran rokotustodistuksen tai -passin lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa.
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa
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 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 tai vanhempana annetut rokotukset
ovat 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.
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.
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.
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.

Mukavaa näyttelypäivää!
Järjestäjä: Lounais-Suomen Spanielikerho

Arvioitu arvosteluaikataulu
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Siirto varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-merkillä.
Näyttelyn koiramäärä.................................................. 399
KEHÄ 1		
Juha Putkonen........................................................69
#sileäkarvainen noutaja.......................................................26
#novascotiannoutaja.............................................................. 9
#espanjanvesikoira.................................................................. 6
#kiharakarvainen noutaja..................................................... 2
punainen irlanninsetteri......................................................15
englanninsetteri....................................................................... 1
pienimünsterinseisoja............................................................ 1
karkeakarvainen saksanseisoja........................................... 3
lyhytkarvainen saksanseisoja............................................... 4
auvergnenseisoja..................................................................... 1
lyhytkarvainen unkarinvizsla............................................... 1

10.00

12.15

KEHÄ 2		
Tarmo Wallin...........................................................61
Harjoitusarvostelija: Kärkäs Leila, bolognese, ranskanbulldoggi, bostoninterrieri, papillon, phalène, japanese chin, villakoirat
kiinanpalatsikoira, pekingeesi............................................. 6
10.00
kromfohrländer......................................................................... 1
bolognese................................................................................... 3
ranskanbulldoggi..................................................................... 4
bostoninterrieri......................................................................... 4
papillon........................................................................................ 4
phalène........................................................................................ 2
japanese chin............................................................................. 7
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen........................ 4
villakoirien mittaus.....................................................................
12.00
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi, punainen.5
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen.6
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen................ 8
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen........ 3
villakoira, toy.............................................................................. 4
KEHÄ 3		
Jenna Leino.............................................................47
venäjänbolonka........................................................................ 1
havannankoira........................................................................... 5
löwchen....................................................................................... 2
bichon frisé................................................................................. 7
coton de tuléar.......................................................................... 8
kiinanharjakoira......................................................................19
prahanrottakoira....................................................................... 1
venäjäntoy, lyhytkarvainen.................................................. 1
venäjäntoy, pitkäkarvainen.................................................. 3

11.00

12.15

KEHÄ 4		
Charlotta Mellin, Ruotsi.........................................47
amerikancockerspanieli......................................................... 2
tiibetinterrieri............................................................................. 7
shih tzu......................................................................................... 6
maltankoira................................................................................ 6
cavalier kingcharlesinspanieli.............................................. 7
chihuahua, pitkäkarvainen.................................................12
chihuahua, lyhytkarvainen................................................... 4
griffon belge............................................................................... 1
griffon bruxellois...................................................................... 1
petit brabancon........................................................................ 1
KEHÄ 5		
Aleksandar Petrovic, Serbia...................................80
labradorinnoutaja..................................................................14
lagotto romagnolo................................................................14
portugalinvesikoira.................................................................. 3
barbet........................................................................................... 2
kooikerhondje........................................................................... 4
stabijhoun................................................................................... 1
fieldspanieli................................................................................ 3
walesinspringerspanieli......................................................... 3
spinone........................................................................................ 1
punavalkoinen irlanninsetteri............................................. 1
weimarinseisoja, lyhytkarvainen........................................ 1
* kultainennoutaja.................................................................33
- pennut....................................................................................... 2
- urokset.....................................................................................15
- nartut ......................................................................................16
KEHÄ 6		
Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia.......................96
englanninspringerspanieli..................................................37
- urokset.....................................................................................13
- nartut ......................................................................................24
cockerspanieli..........................................................................29
tiibetinspanieli.........................................................................30
- pennut....................................................................................... 3
- urokset.....................................................................................12
- nartut ......................................................................................15

LOPPUKILPAILUT
FCI 7/8 Aleksandar Petrovic
FCI 9 Aleksandra Cvijic Palumbo
Paras veteraani Aleksandar Petrovic
Paras kasvattajaryhmä Aleksandra Cvijic Palumbo
Best in Show Juha Putkonen
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12.30
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11.45

09.30

12.30

