
Tuomari: Rony Doedijns

PENNUT  klo 10:00
UROKSET
PENNUT 5-7 kk 3
PENNUT 7-9 kk  2
NARTUT
PENNUT 5-7 kk 4
PENNUT 7-9 kk 3
ROP&VSP-pentu

UROKSET  noin klo 10:45
JUNIORILUOKKA  8
NUORTENLUOKKA  4
AVOIN LUOKKA 2
VALIOLUOKKA  8
VETERAANILUOKKA 2
Paras uros

Junior Handler  klo 12:15
tuomari: Heidi Kärkkäinen
10-13 -vuotiaat 5
14-17 -vuotiaat 5

NARTUT noin klo 13:00
JUNIORILUOKKA  14
NUORTENLUOKKA  8
AVOIN LUOKKA  8
VALIOLUOKKA  17
VETERAANILUOKKA  5
Paras narttu

KASVATTAJALUOKKA 8
JÄLKELÄISLUOKKA 3

ROP&VSP-veteraani
ROP&VSP

Arvioitu aikataulu

Huom! Kaikki koirat kuvataan sekä yksittäisarvostelussa että sijoituskuvissa.



Kiitos kaikille ilmoittautujille! Meitä on hui-
keat 88 ilmoittautunutta erikoisnäyttelyyn. 
Tervetuloa viettämään hauska päivä tiibetin-
terriereiden parissa! 

Numerolappusi on lähetetty sinulle sähkö-
postitse antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 
Tulosta se mukaasi näyttelyyn. Jollet pysty 
tulostamaan, niin voit myös kirjoittaa sen ta-
valliselle paperille. 

Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 
8:30. Koirat on tuotava paikalle vähintään 
tuntia ennen arvioidun arvostelun alkamista, 
kuitenkin viimeistään kello 12.

Muista ottaa mukaan rekisteri- ja rokotusto-
distukset, vesikuppi, pehmeä makuualusta, 
kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna. Nu-
merolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata hakaneula tms. Muistathan huolehtia
koiran juottamisesta päivän kuluessa!

NÄYTTELYPAIKKA
SALON KOIRAHALLI
osoite: Joensuunkatu 9, Salo
Näyttelypaikan toivomuksia sekä muita oh-
jeita erkkaripaikkaa ajatellen
* toiveena olisi, että kentälle ei mennä ulko-
kengät jalassa kuran, kivien ja hiekan kulkeu-
tumisen vuoksi. Sisäkengät mukaan tai voi 
olla sukkasiltaankin.
* toinen toive on, että pissa/kakka/oksen-
nusvahingoista tultaisiin sanomaan
rehellisesti. Vahinkopaikat tulee siivota 
itse välittömästi vahingon tullessa.

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä rokotus-
määräyksiä. 
HUOM! Uudet rokotusmääräykset voimaan 
1.1.2015. Penikka- että raivotautirokotusten 
osalta tuli muutoksia varoaikoihin, jotka pi-
tenivät kolmeen viikkoon. 
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla ro-
kotettu vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehos-
terokotus on voimassa yhden vuoden. Vuo-
den iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti. Vanhentuneen 
penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 
21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon va-
roaika). 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Ken-
nelliitto ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien 
näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava 
tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai In-
dexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla. 
Mikäli koira on merkitty jollain muulla kuin 

Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirul-
la, 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

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut
Sari Kupiainen e-mail: sari.kupiainen@elisa-
net.fi 
p: 041 706 8926 (ota yhteyttä mielummin 
meilitse!)

Info näyttelypäivänä:
Sari Kupiainen p: 041 706 8926

Tervetuloa Erikoisnäyttelyyn Saloon 19.3.2023!

PERINTEISET 
NYYTTÄRIT
ERKKARISSA! 

Käy yhdistyksen Facebook 
-sivulla katsomassa, mitä 
muut tuovat ja listaa omat 
tuliaisesi sinne!
www.facebook.com/Tiibetin-
terrieritRy
Yhdistys tarjoaa kahvit & 
teet!


