ERIKOISNÄYTTELY IRLANNINTERRIEREILLE

MARKETANPUISTO, ESPOO 26.8.2018
TERVETULOA NÄYTTELYYN!

Irlanninterriereiden pääerikoisnäyttely järjestetään 26.8.2018 Marketanpuiston alueella Espoossa. Alla on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu koiramäärineen. Näyttely järjestetään ulkona puiston nurmialueella, joten varauduthan
sään mukaisin varustein. Samaan aikaan puistossa
järjestetään myös kerryn- ja vehnäterriereiden erikoisnäyttely. Arvostelu alkaa kello 10.00. Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8.30. Koirien tulee
saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista. Alustava aikataulu:

Kehä 1 Gertrud Hagström SWE (81)
kello 10.00 Vehnäterrieri, pennut 9
kello 10.40 Vehnäterrieri, urokset 32
kello 12.30 Vehnäterrieri, nartut 40

Kehä 2 Bill Leslie IRL (65)

kello 10:00 Irlanninterrieri 40
pennut 4, urokset 18, nartut 18
kello 13.00 Kerrynterrieri 25

Erikoisnäyttelyn kehät sijaitsevat Marketanpuiston
opiston ja myymälän puoleiselta parkkipaikan läheisyydessä. Kävelymatkaa on muutama sata metriä, seuraa opastekylttejä. Näyttelykehät sijaitsevat kasvihuoneen ja kahvion välisen ison nurmialueen keskellä. Teltat voi pystyttää näyttelykehien
ympärille nurmikentälle.

MUISTA!

Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun
kiinnittämistä varten kannattaa varata hakaneula
tms. Muistathan huolehtia koiran juottamisesta
päivän kuluessa. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Jos näyttelypäivä on aurinkoinen, älä jätä koiraasi autoon.

TURISTIKOIRAT, LUETTELO, PÄÄSYMAKSU

Näyttelypaikalle voi tuoda myös turistikoiria, jos
rokotustodistus on mukana ja rokotukset kunnossa. Näyttelyluettelon saat ilmoittautumisen yhteydessä näyttelyn toimistosta numerolappua vastaan. Näyttelyyn ei ole sisäänpääsymaksua.

NÄYTTELYPAIKAN OSOITE

Puiston osoite on Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo
Omalla autolla tullessasi perille löydät helposti seuraamalla Marketanpuiston kylttejä. Kehä III:lta
noustaan Röylän liittymästä ja käännytään Matalajärven tielle, joka on Kehä III suuntainen tie. Tätä
ajetaan Espoon suuntaan reilu kilometri Marketanpuiston vierustaa ja käännytään oikealle Pehtoorinaukea liittymästä, jossa lukee myös Överbyn
puutarhamyymälä. HUOM älä mene Marketanpuiston pääsisäänkäynnistä, vaan opiston ja myymälän puolelta. Auton saa jättää vain karttaan
merkityille paikoille, seuraa pysäköinninohjaajien
neuvoja.

BUSSIYHTEYDET NÄYTTELYPAIKALLE

Numero 321 Elielinaukiolta, numerot 236, 239 tai
219 Leppävaarasta ja bussi numero 582 Espoontorilta sekä numero 533 Matinkylästä

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET

TYPISTETYT KOIRAT

1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät
saa osallistua näyttelyihin. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n näyttelysääntöjä.
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava
tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira on
merkitty jollain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai
Datamars-mikrosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea.

ANTIDOPING-VALVONTA

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007.
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

PALKINNOT

Palkinnot jaetaan rotukehissä eikä niitä postiteta
jälkikäteen. Palkinnot on lahjoittaneet sponsorimme
Robur,
Punaturkki
ja
Aptus.
HUOM KAIKKI VIIME VUONNA JAETTUJEN KIERTOPALKINTOJEN HALTIJAT: muistattehan tuoda ne
mukananne näyttelyyn!

ARVOSTELUIDEN ONLINE-TALLENNUS

Näyttelyssä on käytössä sanallisten arvosteluiden
sähköinen tallennus suoraan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Arvostelukehästä ei näyttelyssä jaeta koiran saamaa arvostelua paperilla,
vaan se on luettavissa heti koiran arvostelun päätyttyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. Arvostelu toimitetaan myös näyttelyn ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen
sekä tekstiviestillä ilmoittautumisen yhteydessä
annettuun puhelinnumeroon. Mikäli et ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa ilmoittautumisen yhteydessä, voi arvostelun pyytää
näyttelytoimikunnalta.

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä KAHVIO
raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä Marketanpuistossa näyttelypaikan vieressä sijaitolla kulunut vähintään 21 vrk.
see kahvio/lounasravintola Margreteberg, josta voi
ostaa mm. virvokkeita ja purtavaa. Kahvila on
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yh- avoinna klo 16 saakka, lounas klo 11:00 - 14.30.
den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmis- TIEDUSTELUT
Muistathan korjata koirasi jätökset ja kaikki roskat, teyhteenvedon mukaisesti. Vanhentuneen pe- Ilmoittautumistiedustelut: johanna@racyred.net
myös koiran siistimisestä tulevat karvat on kerät- nikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran Muut tiedustelut: Johanna Niemelä 040-4196776
tävä pussiin ja vietävä roskikseen.
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu- PIDETÄÄN YMPÄRISTÖ SIISTINÄ
maa eli 5.8. mennessä.
Marketanpuiston alueella on pidettävä ympäristö
siistinä ja koira kytkettynä. Ethän jätä mitään roskia
tai koiran karvoja luontoon, vaan korjaat kaikki jälkesi. Myös koirien jätökset on siivottava niille varattuihin roskapusseihin.

Mukavaa näyttelypäivää!
- näyttelytoimikunta

