RYHMÄNÄYTTELY FCI:N RYHMILLE 1/4 ja 2/6, ÄÄNEKOSKI 18.5.2019
Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran näyttelynumero. Näyttely pidetään
Liikuntapuistossa, Römminkatu 22 (entinen osoite: Honkolankatu 22), 44120 Äänekoski
(sijaintikoordinaatit: 62,6132, 25.7127). Näyttelypaikalle on opastus. Huomioi tietyömaiden vuoksi
muuttuneet liikennejärjestelyt.
Kehät sijaitsevat nurmikentällä. Teltat on pystytettävä niille merkityille alueille.
Muistathan ottaa näyttelyyn mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja
hakaneulan. Muista myös koiran näyttelyhihna ja vesikuppi.
Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 8.30 ja koirien arvostelu alkaa klo 10.00. Näyttelyyn on
saavuttava klo 12.00 mennessä. Tuomari arvostelee noin 18-20 koiraa tunnissa. Näyttely on DriveIn, joten näyttelystä voi poistua, kun koira on osallistunut kaikkiin niihin luokkiin, joissa se on
oikeutettu kilpailemaan. Turistikoirat ovat tervetulleita näyttelypaikalle, mikäli niillä on
rokotustodistus mukana.
Eläinlääkärintarkastus
Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan se suoritetaan pistokokein.
Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Penikkatautirokotus:
Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä
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 tapahtumahetkellä
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu
rokotus on voimassa yhden vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on
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).
Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä.
Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein ennen arvostelua. Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty,
suljetaan pois näyttelystä. Epäselvä tatuointi ja toimimaton mikrosiru estää koiran
osallistumisen tapahtumaan.
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten tai
vanhentuneiden rokotusten tai puuttuvan tunnistusmerkinnän takia. Myöskään koiran
sairastuminen ei oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen.
Antidoping-valvonta
Suomen kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007.
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaista tietoa osoitteesta www.kennelliitto.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Maarit Hassinen, puh. 040 831 0570
Näyttelyn toimisto: Elsi Pääaho 040 590 6836
Hinnat parkkimaksu 5 euroa (sis. luettelon). Ei pääsymaksua. Näyttelypaikalla on kahvio ja
tarvikemyyjä. Näyttelypaikalla käy vain käteinen raha, lähin automaatti on Äänekosken
keskustassa.

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU (tuomari arvostelee n. 18-20 koiraa tunnissa):
Kehä 1, tuomari Tarja Löfman
60
10.00
hollanninpaimenkoira,
karkeakarvainen
1
hollanninpaimenkoira,
lyhytkarvainen
3
hollanninpaimenkoira,
pitkäkarvainen
1
belgianpaimenkoira,
groenendael
4
belgianpaimenkoira,
laekenois
2
belgianpaimenkoira, malinois 1
belgianpaimenkoira,
tervueren
2
welsh corgi cardigan
5
welsh corgi pembroke
5
schipperke
6
brienpaimenkoira / briardi
2
12.00
schapendoes
2
australiankarjakoira
3
australiankelpie
4
australianpaimenkoira
19
Kehä 2,
tuomari Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
10.00
pitkäkarvainen collie
bordercollie
bouvier
saksanpaimenkoira
12.00
saksanpaimenkoira,
pitkäkarvainen
tsekinpaimenkoira
valkoinenpaimenkoira
maremmano-abruzzese
polski owczarek nizinny
mudi
pumi
lyhytkarvainen
pyreneittenpaimenkoira
lancashirenkarjakoira
englanninbulldoggi
Kehä 3, tuomari Päivi Eerola
10.00
karkeakarvainen
kääpiömäyräkoira
karkeakarvainen mäyräkoira
lyhytkarvainen
kaniinimäyräkoira
lyhytkarvainen
kääpiömäyräkoira
lyhytkarvainen mäyräkoira
pitkäkarvainen
kaniinimäyräkoira
pitkäkarvainen
kääpiömäyräkoira
pitkäkarvainen mäyräkoira

61
26
3
1
2
1
2
4
1
1
3
6
2
4
5
73
1
5
1
4
14
4
4
3

12.15

shetlanninlammaskoira
32
pennut 4, urokset 9, nartut 19
sileäkarvainen collie
5

Kehä 4, tuomari Marjo Järventölä
10.00
rottweiler
dobermanni
leonberginkoira
landseer
snautseri, pippuri & suola
12.00
kääpiösnautseri, musta
kääpiösnautseri,
musta-hopea
kääpiösnautseri,
pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen
kääpiöpinseri

71
12
4
8
6
2
5

Kehä 5, tuomari Aila Lehmussaari
10.00
suomenajokoira
venäjänajokoira
karkeakarvainen
bosnianajokoira/barak
amerikankettukoira
beagle
dreeveri
basset hound
rhodesiankoira
dalmatiankoira
tuomari Marianne Holm
12.30
pinseri
tanskalais-ruotsalainen
pihakoira
bokseri
shar pei
isosveitsinpaimenkoira
berninpaimenkoira
bernhardinkoira,
lyhytkarvainen
newfoundlandinkoira
pyreneittenkoira
pyreneittenmastiffi
bullmastiffi
mastiffi
cane corso
dogo argentino
espanjanmastiffi
tiibetinmastiffi
tanskandoggi,
musta ja harlekiini
hovawart

41
12
4

12
2
6
14

1
2
9
4
4
2
3
37
2
3
2
1
1
5
1
6
2
3
1
2
1
1
1
2
1
2

