
ERIKOISNÄYTTELY 13.8.2022
Wuolteen Kartano, Hauho

                   

Tervetuloa Suomen Irlanninsusikoirat ry:n 
erikoisnäyttelyyn 13.08.2022!

Oheisena on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu 
ja koirasi näyttelynumero. Postin kautta tilatut 
näyttelynumerot on saatavilla näyttelytoimistosta 
aamulla.                                                                       
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, 
rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, 
makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta 
koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 

Näyttelypaikka                                              
Näyttelypaikkana toimii Wuolteen Kartanon piha-alue 
Hauholla.                                                           
Näyttelypaikan osoite on Pokkarintie 31, 14700 
Hauho.                                                            
Näyttelypaikalla on buffetti, johon maksuvälineinä käy
käteinen, kortti ja Mobilepay. 

Saapuminen näyttelyyn                                                      
Näyttelyalueelle pääsee klo. 7.30 alkaen. Näyttelyssä 
ei järjestetä erillistä rokotusten tarkastusta vaan 
rokotukset tarkistetaan pistokokein näyttelyn aikana.  
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia 
ennen arvioitua arvosteluaikaa.                                         
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa  
näyttelypaikalle.                                                                    
Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15-20 koiraa 
tunnissa, osa mahdollisesti nopeammin. Arvostelusta 
myöhästynyt koira voi saada ainoastaan 
laatuarvostelun.

Hinnasto                                                                                 
Ei pysäköinti- ja sisäänpääsymaksua.                                
Mobiililuettelo 2,99€. Paperiluettelo näyttelypaikalta 
5€ (rajattu määrä).                                                                
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -
sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 
Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata sekä maksaa 
sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. 
Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna klo. 6.00.  

Tiedustelut                                                
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut                             
+358405400863 / Maria-Susanna Nampajärvi                
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä           
+358440866066 / Milja Pohjamo    

Rokotusmääräykset                                         Näyttelyssä
noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua 
ei suoriteta takaisin.

Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty
rokotteen  viimeinen  voimassaolopäivä,  koiran
tunnistetiedot  ja  edelliset  rokotukset.  Koiran
rokotustodistuksen  tai  -passin  lisäksi  myös
Kennelliiton  Omakoira-mobiilisovellus  toimii
virallisena  rokotustodistuksena  kotimaisissa
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
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  (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.  
Jos  koiran  rokotus  on  vanhentunut,  tulee  rokotus
kaikissa  tapauksissa  uusia  vähintään  21  vrk  ennen
tapahtumaa  (kolmen  viikon  varoaika).  Koira  saa
osallistua  seuraavana  päivänä  varoajan  päättymisen
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä:
Jos  koira  sairastuu penikkatautiin,  parvovirusripuliin,
tarttuvaan  maksatulehdukseen,  kennelyskään  tms.
hengitystie- tai 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.
Loistartunnat  on  asianmukaisesti  hoidettava  ennen
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 

Antidopingvalvonta
Suomen  Kennelliiton  valtuuston  hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja
ja kokeita. Lisätietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi
Suomen  lain  vastaisesti  typistetyt  koirat  eivät  saa
osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä  on  pakollinen  Kennelliiton
virallisissa  näyttelyissä,  kokeissa  ja  kilpailuissa.
Tapahtuman järjestäjä  tarkastaa  tunnistusmerkinnän
pistokokein.  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.

Sähköiset arvostelut
Näyttelyn  kehistä  on  käytössä  sähköiset  arvostelut.
Arvostelut  lähetetään  koiran  arvostelun  päätyttyä
ilmoittajan  sähköpostiosoitteeseen.  Ne  ovat
luettavissa  myös  Showlinkin  tulospalvelusta
https://tulospalvelu.kennelliitto.fi/  sekä  Kennelliiton
jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.

Mukavaa näyttelypäivää kaikille!

Arvioitu arvosteluaikataulu KEHÄ1

Jenna Leino (35kpl) klo.09.30
PENNUT 5-7KK
urokset 5
PENNUT 7-9KK 
urokset 3
PENNUT 5-7KK
nartut 1
PENNUT 7-9KK
nartut 4
*BIS PENTU
JUNIORIT (22kpl)
urokset 11
nartut 11 klo.10.45
*ROP&VSP JUNIORI

Arvioitu arvosteluaikataulu KEHÄ1

Anne Mette Mikkelsen, Norja (70kpl) klo.12.15
UROKSET 24kpl
nuoret 5
avoin 7
valio 10
veteraani 2
PARAS UROS
NARTUT (46kpl) klo.13.45
nuoret 11
avoin 17   
valio 15
veteraani 3
PARAS NARTTU

*ROP&VSP VETERAAN  I  
*NÄYTTELYN VANHIN
IRLANNINSUSIKOIRA
*   ROP&VSP NUORI  
ROP&VSP AVOIN
ROP&VSP VALIO

*BIS KASVATTAJARYHMÄ
*BIS JÄLKELÄISRYHMÄ 

Ja  lopuksi huikea

BEST IN SHOW!


