
Tervetuloa näyttelyymme!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran 
ja yhden henkilön sisäänpääsyyn.
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Näyttely 
on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat poistua muut pait-
si rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhai-
siin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Ruoveden urheilukeskus, osoite Urheilutie 
4, Ruovesi. 

Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 7.30. Koirien on saa-
vuttava tarkastukseen viimeistään 1 tunti ennen ko. rodun ar-
vioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12. Huolehdi 
siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Muistat-
tehan ottaa mukaan koiran rekisteritodistuksen, rokotusto-
distukset, näyttelynumeron ja hakaneulan näyttelynumeron 
kiinnittämistä varten. Muista myös koiralle näyttelyhihna, ma-
kuualusta ja vesikuppi.

Peruutukset
Olemme runsaasta koiramäärästä johtuen joutuneet teke-
mään joitakin tuomarimuutoksia. # -merkillä ilmoitettu muu-
tos on varatuomari, eikä oikeuta maksunpalautukseen. Mak-
sun palautukseen oikeuttava tuomarinmuutos on merkitty 
*-merkillä. Peruuttaessasi osallistumisen tuomarinmuutoksen 
takia käytä takasivulla olevaa lomaketta. Koiran sairastumisen 
vuoksi osallistumismaksua ei enää uusien näyttelysääntöjen 
mukaan makseta takaisin.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arkisin 
klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi
Näyttelyä edeltävänä ja näyttelypäivänä puhelinnumerot: 
Vuokko Meronen 044-923 9689 ja Tiina Keskinen 0500-345874

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituk-
sen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn 
tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Penikkatautia 
vastaan koiran on oltava rokotettuvähintään kaksi kertaa ja 
toisesta rokotuskerrasta (tehoste) tulee olla kulunut vähintään 
kaksi viikkoa ennen näyttelyä. Alle vuoden ikäiselle koiralle 
annettu tehosterokotus on voimassa vuoden ja yli vuoden 
vanhalle kolme vuotta eikä vaadi varoaikaa. Mikäli penikka-
tautirokotus on vanhentunut, se tulee uusia viimeistään kaksi 
viikkoa ennen näyttelyä. Jos rokotustodistus on annettu en-
nen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu tehosterokotuksen vii-
meistä voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 2 vuotta.
Ensimmäisestä raivotauti- eli rabiesrokotuksesta tulee olla vä-
hintään kaksi viikkoa ennen kuin koira voi osallistua näytte-
lyyn. Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rabiesrokotus on 

voimassa vuoden ja yli vuoden vanhalle kaksi vuotta. Luola-
kokeissa ja luolametsästyksessä käytettävien koirien raivotau-
tirokotus on kuitenkin voimassa vain yhden vuoden. Mikäli 
raivotautirokotus on vanhentunut, se tulee uusia viimeistään 
kaksi viikkoa ennen näyttelyä.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan maha-suolikanavan tu-
lehdukseen, ei se saa osallistua näyttelyyn ennen kuin se on 
ollut oireeton vähintään kaksi viikkoa. Suosittelemme samaa 
rajoitusta myös saman talouden oireettomille koirille. Loistar-
tunnat on myös hoidettava ennen näyttelyyn osallistumista. 
Huomioi myös antidoping määräykset www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä hyväksy-
tään tatuointi tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnöistä hyväksy-
tään takautuvasti 1.1.2009 alkaen kaikki ISO 11784 standardin 
mukaiset mikrosirut, joissa ei ole maakoodia käytössä. Sitä 
ennen rekisteröidyille koirille on hyväksytty ainoastaan Data-
mars ja Lifechip (ent. Indexel) -merkkiset mikrosirut Suomessa 
tunnistusmerkityille koirille. 1.1.2010 alkaen rekisteröidyille 
koirille hyväksytään ainoastaan maakoodittomat standardin 
mukaiset tunnistusmerkintämikrosirut (koskee Suomessa 
tunnistusmerkittyjä koiria).
Tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Koira, jota ei 
ole tunnistusmerkitty, suljetaan pois näyttelyistä. Mikäli ta-
tuointi on epäselvä, koira saa osallistua, mutta omistajan on 
huolehdittava siitä, että tunnistusmerkitään uudelleen ja uu-
desta merkitsemisestä toimitetaan todistus näyttelytoimikun-
nalle kuukauden sisällä näyttelyistä.

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
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistos-
ta näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei 
lähetetä postitse.

Hinnasto:
pääsymaksu .......3,00
parkkimaksu ......2,00
luettelo ................5,00

Näyttelyalueella on buffetti, jossa on tarjolla soppaa, kahvia, 
voileipiä, pullaa, karkkia ym.

Hyvää näyttelypäivää!

RYHMÄNÄYTTELY – FCI 3 & 5

Ruovesi 
28.5.2011

Järj. Ruoveden Metsästysseura, Pajusen Eräilijät 



Peruutan koirani ilmoittautumisen Ruoveden ryhmänäyttelyyn tuomarinmuutoksen vuoksi  (merkitty aika-
tauluun *llä, huomioithan että # merkityt ovat siirtoja ennakkoon ilmoitetulle varatuomarille, eivätkä oikeuta 
peruutukseen) ja liitän mukaan koirani numerolapun.

Huom. postita viimeistään 26.5.2011 

Rotu: ____________________________________ Koiran nimi: ___________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksun, __________ euroa voi palauttaa tilille nro:

________________________________________________________________________________________

Saajan nimi _____________________________________________________________________________ 

Allekirjoitus _____________________________________________________________________________

Laita kuoreen tämä kaavake ja koiran numerolappu kokonaisena ja postita osoitteella:

Järjestämisohje A 3.3. Näytteilleasettajan pyynnöstä palautettavista ilmoittautumismaksuista (ks. Koiranäyt-
telysäännöt kohta 5) voidaan vähentää kohtuulliset käsittelykulut. Näyttelytoimikunnan on em. tapauksissa 
palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa siitä, kun näytteilleasettaja on toimittanut pankki-
yhteystietonsa toimikunnalle. Näytteilleasettajan tekemiä matkoja näyttelypaikkakunnalle ei korvata.

Arvioitu aikataulu

Antti Moksunen
Ruojärventie 249 
34600 Ruovesi


