LAPPALAISKOIRAT RY:N

KEVÄTERIKOISNÄYTTELY
VERMON R AVIR ATA 24.3.2019

Tervetuloa keväterikoisnäyttelyyn

Rokotusmääräykset

Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn aikataulu,
josta selviää arvioitu arvosteluaikataulu. Otathan mukaan
koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron
ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi!
Näyttely on Drive-in, Lappalaiskoirat ry:n rodut: lapinporokoira, ruotsinlapinkoira ja suomenlapinkoira, myös pennut
(5-alle 7 kk & 7-alle 9 kk), jälkeläisluokka ja junior handler
-kilpailu.

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu 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.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen
viikon varoaika).
Typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyyn.

Näyttelypaikka
Vermon Ravirata
Osoite: Majurinkuja, 02600 ESPOO
Näyttely on ulkonäyttely. Vermon GPS-paikkakoordinaatit:
EURIF-FIN (~WGS84) lat 60°12.90’ lon 24°50.38’

Saapuminen näyttelyyn
Näyttelyalue ja -toimisto avataan sunnuntaina klo 8.00. Rokotusten tarkastus alkaa klo 8.00. Ole paikalla noin tuntia
ennen arvioitua rodun/luokan arvostelun alkua, mutta kuitenkin viimeistään klo 12.00. Kaikkien koirien rokotukset
tarkistetaan.

Tuomarinmuutos
Näyttelyymme on tullut tuomarinmuutos suomenlapinkoirien pennuille ja siirto on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Halutessasi peruuttaa koiran osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, ilmoitathan siitä kirjallisesti viimeistään
21.3.2019 (postileima). Ilmoita tiedoissa koiran nimi, omistajan tiedot ja tilinumero, liitä mukaan kuitti ilmoittautumismaksusta. Lähetä tiedot osoitteella: Seija Piipponen,
Oravantie 10, 48230 KOTKA

Palkinnot
Palkinnot noudettava näyttelypäivän aikana näyttelyn toimistosta. Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Hinnat & info
Sisäänpääsy ja parkki ilmainen.
Painettu luettelo 5€, vain käteismaksu. Mobiililuettelo 2,99€.
Varaathan käteistä mukaan, näyttelypaikalla ei ole pankkiautomaattia.
Mukana Lappalaiskoirat ry myyntiartikkelien myyntipiste.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn
tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä
”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän
aamuna kello 6.00.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink (ark.klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 tai
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä:
Näyttelyn sihteeri Anu Haveri, puh. 040-5418486

Tartuntataudit
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. Ulkoja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen
arvostelua/suoritusta. 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.

Antidoping-valvonta
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymiä antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä,
kilpailuja ja kokeita.

Arvioitu aikataulu - Schedules
KEHÄ 1
Saija Juutilainen ........................................60
lapinporokoira ............................................ 60
(pennut ja nartut, ROP-Pentu, ROP-Veteraani,
ROP-Kasvattaja & ROP-Jälkeläisryhmä)
- pennut .......................................................... 18
urokset pentuluokka 5-7kk ........................ 3
urokset pentuluokka 7-9kk ........................ 3
nartut pentuluokka 5-7kk .......................... 9
nartut pentuluokka 7-9kk .......................... 3
- nartut .......................................................... 42
juniori luokka .............................................. 4
nuorten luokka ............................................ 6
avoin luokka............................................... 19
valioluokka................................................... 6
veteraaniluokka ........................................... 7
Mia Puska..................................................10
Junior handler
- nuoremmat ..................................................... 7
- vanhemmat ..................................................... 3
KEHÄ 2
Juha Kares .................................................64
* suomenlapinkoira ....................................... 23
(pennut, ROP-Pentu) .........................................
urokset pentuluokka 5-7kk ........................ 2
urokset pentuluokka 7-9kk ........................ 9
nartut pentuluokka 5-7kk .......................... 8
nartut pentuluokka 7-9kk .......................... 4
lapinporokoira (ROP) ................................... 23
- urokset (ei pennut) ...................................... 23
juniori luokka .............................................. 2
nuorten luokka ............................................ 4
avoin luokka................................................. 9
valioluokka................................................... 6
veteraaniluokka ........................................... 2
ruotsinlapinkoira .......................................... 18

10:00

KEHÄ 3
Veli-Pekka Kumpumäki ............................92
suomenlapinkoira ......................................... 92
(narut, ROP-Veteraani) .....................................
- nartut (ei pennut) ........................................ 92
juniori luokka ............................................ 23
nuorten luokka .......................................... 15
avoin luokka............................................... 28
valioluokka................................................. 11
veteraaniluokka ......................................... 15

09:00

KEHÄ 4
Maija Mäkinen ..........................................63
suomenlapinkoira ......................................... 63 10:00
(urokset, ROP ROP-Kasvattaja ROP-Jälkeläisryhmä)
- urokset (ei pennut) ...................................... 63
juniori luokka ............................................ 13
nuorten luokka ............................................ 8
avoin luokka............................................... 17
käyttöluokka ................................................ 1
valioluokka................................................. 15
veteraaniluokka ........................................... 9
10:00

Loppukilpailut - Finals
Loppukilpailut alkavat noin klo 14:30

BIS-pentu/puppy ........................................ Juha Kares
BIS-veteraani/veteran ...........Veli-Pekka Kumpumäki
BIS-kasvattaja/breeder ............................... Juha Kares
BIS-jälkeläisryhmä/progeny .............. Maija Mäkinen
Best In Show ...................................... Saija Juutilainen

TOIVOTAMME SINULLE JA KOIRALLESI
ANTOISAA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

KEVÄTPÄIVIEN OHJELMA, LAUANTAI 23.3.2019
Rally-Toko mestaruuskoe lappalaisroduille klo 10.00 alkaen. Paikka: KAT-halli, Teollisuustie 5, Tuusula.
Tiedustelut: Tiina Simpura, puh. 040 838 3629 simpura.tiina@gmail.com
Jalostustarkastuksien ilmoittautuminet 13.3.2019 mennessä ontrein.kennel@yahoo.com
Tervetstarkastuksien ilmoittautumiset 17.3.2019 mennessä marjovierikko@hotmail.com
Kevätkokous: Lappalaiskoirat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 23.3.2019 klo 17.00, Sokos Hotelli
Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 15.30 ja loppuu klo 16.50.
Ennen kokouksen alkua on mahdollisuus tarkastuttaa koirien rokotukset sunnuntain erikoisnäyttelyyn.

