
ERIKOISNÄYTTELY IRLANNINTERRIEREILLE 
TEIVON RAVIRATA, TAMPERE 16.6.2019 

  
TERVETULOA NÄYTTELYYN! Irlanninterriereiden pääerikoisnäyttely jär-jestetään 16.6.2019 Teivon raviradalla Tampereella. Alla on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu koiramäärineen. Näyt-tely järjestetään ulkona, joten varauduthan sään mukaisin varustein. Samaan aikaan samassa paikassa järjestetään kaksi ryhmä-näyttelyä ja useita erikoisnäyttelyitä.   Erikoisnäyttelyn arvostelu alkaa kello 9.30. Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7.30. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista.  NÄYTTELYPAIKKA Näyttelypaikkana toimii Teivon Ravirata Osoite: Velodromintie 2, 33420 Tampere  Huomioitava, että kehäkarttaan merkitty pelastustie on pidettävä ehdottomasti va-paana, sinne ei saa pystyttää telttoja. Myös kavioura on teltoille kiellettyä aluetta. Jo-kainen näytteilleasettaja on vastuussa oman telttansa kiinnittämisestä siten, ettei se mahdollisen tuulenpuuskan myötä irro-tessa aiheuta vahinkoa ulkopuolisille.  Alustava aikataulu:  Erikoisnäyttely: KEHÄ 6  Monika Uhlikova, Slovakia (44) klo 9:30  irlanninterrieri               29 pennut 3, urokset 10, nartut 16 klo 13:00 kerrynterrieri               15  Ryhmänäyttely: KEHÄ 8  Marja Salminen (58) klo 9:00  vehnäterrieri                                     11  skotlanninterrieri                               5  biewerterrieri                                      1  englanninkääpiöterrieri              5  manchesterinterrieri                      2  skyenterrieri                                        5  valk. länsiylämaanterrieri         7 klo 12:30  irlanninterrieri                                  22   Ota mukaan näyttelyyn koiran rekisterito-distus, rokotustodistukset ja näytte-lynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata hakaneula tms. 

Muistathan huolehtia koiran juottamisesta päivän kuluessa. Muista myös näyttely-remmi, makuualusta ja vesikuppi. Jos näyt-telypäivä on aurinkoinen, älä jätä koiraasi autoon.  TURISTIKOIRAT, LUETTELO, PÄÄSYMAKSU Näyttelypaikalle voi tuoda myös turistikoi-ria, jos rokotustodistus on mukana ja roko-tukset kunnossa. Erikoisnäyttelyn näyttely-luettelon saa kehätoimitsijoiden teltalta veloituksetta. Näyttelyssä ei ole pysäköinti- tai sisäänpääsymaksua.  ROKOTUSMÄÄRÄYKSET Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä roko-tusmääräyksiä. Penikkatautia vastaan koi-ran pitää olla rokotettu vähintään kaksi ker-taa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtu-man hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk. Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-mäisestä raivotautirokotuksesta tulee ta-pahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk.   Alle vuoden iässä annettu rokotus on voi-massa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-hempana annetut rokotukset ovat voi-massa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Vanhentuneen penikka- ja rai-votautirokotuksen varoaika: Jos koiran ro-kotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-kissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk en-nen tapahtumaa eli ennen 26.5.  TYPISTETYT KOIRAT 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin. Näytte-lyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava tunnistus-merkitty joko tatuoimalla tai Indexel/Li-fechip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jollain muulla kuin In-dexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea.  ANTIDOPING-VALVONTA Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-

mät antidoping-säännöt ovat astuneet voi-maan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankoh-taisinta tietoa osoitteessa www.kennel-liitto.fi  PALKINNOT Palkinnot jaetaan kehässä eikä niitä posti-teta jälkikäteen. Palkinnot on lahjoittaneet sponsorimme Hau-Hau ja Punaturkki.  KAIKKI VIIME VUONNA JAETTUJEN KIERTO-PALKINTOJEN HALTIJAT: muistattehan tuoda ne mukananne näyttelyyn!  ARVOSTELUIDEN ONLINE-TALLENNUS Näyttelyssä on käytössä sanallisten arvos-teluiden sähköinen tallennus suoraan Ken-nelliiton jalostustietojärjestelmään. Arvos-telukehästä ei näyttelyssä jaeta koiran saa-maa arvostelua paperilla, vaan se on luet-tavissa heti koiran arvostelun päätyttyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. Arvostelu toimitetaan myös näyttelyn il-moittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli et ole il-moittanut sähköpostiosoitetta ja puhelin-numeroa ilmoittautumisen yhteydessä, voi arvostelun pyytää näyttelytoimikunnalta.  TIEDUSTELUT johanna@racyred.net tai 040-4196776  Mukavaa näyttelypäivää! - näyttelytoimikunta        




