HELKKARI 2021

Erikoisnäyttely 14.8.2021

Punttisilimä, Siilinjärvi

Näyttelyymme on ilmoitettu 79 koiraa. Suuret kiitokset kaikille näytteilleasettajille!
Pysäköinti ja sisäänpääsy ovat ilmaisia. Tervetuloa!
Ohessa on koirasi numerolappu. Muista ottaa se mukaan.
Näyttelynumeroa vastaan saat yhdistykseltä tervetuliaislahjan.
Koronaohjeistuksen mukaan rokotuksia ja tunnistusmerkintöjä tarkistetaan pistokokein. Näyttelypaikalle voi saapua klo 8:00 alkaen.
Koirien suositellaan saapuvan näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa. Arvostelun jälkeen koirat saavat poistua, mutta koiran edellytetään osallistuvan kaikkiin sen menestyksen edellyttämiin luokkiin näyttelypäivän aikana.

LUETTELOT

Näyttelyluettelo on sähköinen. Mobiilisovellus ladattavissa
App Store ja Goole Play kaupasta nimellä ”Showlink-mobiili”.
Luettelo avautuu näyttelypäivän aamuna klo 6.00.
Toimistosta voi ostaa irtosivuja à 1 € /sivu.

TURISTIKOIRAT

Turistikoirat ovat tervetulleita näyttelyalueelle, jos rokotukset ovat
kunnossa.

MUUTA

(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.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon
varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen:
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

•Muistathan kerätä koirasi jätökset näyttelyalueelta!
•Muista ottaa mukaan koirasi numerolappu, rekisteritodistus,
rokotustodistukset, vesikuppi, näyttelyhihna ja makuualusta
tai kuljetuslaatikko.
•Koiria ei saa jättää missään tapauksessa lämpimällä tai
aurinkoisella säällä autoihin!
•Alueella on merkityt pysäköintialueet. Autojen pysäköinnissä
on huomioitava liikenteenohjauksen opastus ja yleiset
liikennesäännöt.
•Näyttelyalue on ulkona hiekkakentällä . Varaudu siis sään
mukaisin varustein. Telttoja saa pystyttää näyttelyalueen laidalle,
ei kehien reunoille.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

PALVELUT

Tunnistusmerkintä

•Näyttelyalueella on yhdistyksen Heeler-puoti , Kahvila sekä
paistettujen muikkujen myyjä. Varaathan myös käteistä rahaa
mukaan esim. muikunmyyjän tiskille.
•Klo 12:00 pidämme lounastauon majoittuneille ja päiväkävijöille.
•Illalla klo 19.00 järjestetään juhlaillallinen siihen ennakkoon
ilmoittautuneille Punttisilimän päärakennnuksen tiloissa.

Tiedustelut näyttelypäivänä:

Pirjo Pulli p. 050 325 33 66 (toimisto)

ROKOTUKSET JA ANTIDOPING

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen,
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 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. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsaannot
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran
rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 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.

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen kennelliiton rokotusmääräyksiä ja antidoping-sääntöjä. Näytteilleasettajan on esitettävä
jokaisesta koirasta rokotustodistukset, mikäli niitä pyydetään
esittämään.

SÄHKÖINEN ARVOSTELU JA TULOSPALVELU

Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin. 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

VALOKUVAUS

Näyttelyssämme toteutetaan online- sähköinen arvostelu ja tulospalvelu. Tuloksia pääsee seuraamaan reaaliaikaisena Showlinkin
näyttelytulossivuilla.
Sijoittuneet koirat valokuvataan kehässä.
Toivomme koirien pysyvän paikoillaan sijoituksen jälkeen.
PALKINNOT
Kaikki palkinnot jaetaan kehässä.
Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

TUOMARIT
Teija Urpelainen , kaikki luokat
Varalla: Mari Lackman, kaikki luokat
KEHÄ - RING 1
Teija Urpelainen ..........................................................................................
lancashirenkarjakoira ................ Lancashire Heeler .................................. 79
PENNUT……………………….…PUPPIES………………………..
urokset pentuluokka 5-7kk ........ male puppy class 5-7 months .........…
nartut pentuluokka 5-7kk .......... femalepuppy class 5-7 months ..........

10:00

8

UROKSET .....................................MALES ..................................................... 35
junioriluokka ............................... junior class ............................................. 8
nuorten luokka ........................... intermediate class ................................. 2
avoin luokka ............................... open class ............................................... 19
valioluokka ................................. champion class ....................................... 4
veteraaniluokka ......................... veteran class .......................................… 2
lounastauko ..................................................................................................

12:00-13:00

NARTUT .......................................FEMALES ..............................................… 36
junioriluokka ............................... junior class ............................................. 5
nuorten luokka ........................... intermediate class ................................. 5
avoin luokka ............................... open class .............................................. 10
valioluokka ................................. champion class ....................................... 6
veteraaniluokka ......................... veteran class .......................................... 10

13:00

Kasvattajaluokat........................................................................................... 8
Jälkeläisluokat.............................................................................................. 2
ROP ja VSP..................................................................................................................
TUOMARI
Riitta Hiekkala...........................................................................................................
Sohva Champion........................................................................................................ 5
Käyttöluokka.............................................................................................................. 5
Pariluokka...................................................................................................................

TOIVOTAMME LEPPOISAA JA MUKAVAA NÄYTTELYVIIKONLOPPUA!
LANCASHIRE HEELERIEN ERIKOISNÄYTTELY 2021 NÄYTTELYTOIMIKUNTA
... sama hiljaa ja kovvoo: Täten toevotamme kaekk heeler-immeiset viettämmää
meijän kanssa mukavoo leeri-ja näättelyviikonloppuva!
TERVETULLOO VUA KAEKILLE!
KORONA-VIRUS
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisten osalta.
Kennelliitto toivoo esittäjien näyttävän itse koirien purennan.
Pidäthän 1-2 metrin turvavälin muihin näyttelypaikalla.
Käsidesiä on tarjolla.
HUOM!
Tämänhetkisen tautitilanteen vuoksi maskin käyttöä suositellaan asioidessa kahviossa ja näyttelypaikan sisätiloissa.
Ethän tule näyttelyyn, jos sinulla on mitään oireita! Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan,
jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
Näyttelytoimikunta muistuttaa, että jokainen näytteilleasettaja osallistuu näyttelyyn omalla vastuullaan.

