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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.

Muistathan ottaa mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistuksen
ja näyttelynumeron sekä hakaneulan sen kiinnittämistä varten.

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).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen
eli 22. päivä rokotuksesta.

Näyttelykehä sijaitsee ulkona. Syyskuussakin aurinko voi paistaa lämpimästi, joten koiria ei saa jättää autoon! Pystytäthän teltat ja häkit
kehän ympärillä olevan uloimman nauhan ulkopuolelle, jotta kehien
ympärille jää kulkutilaa. Yleisen turvallisuuden vuoksi ja mahdollisia
hälytysajoneuvoja varten näyttelyalueen käytävät ja pelastustiet täytyy jättää vapaiksi koirahäkeistä ja teltoista. Pidä näyttelyalue siistinä!
Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetulla paikalla.
Näyttelypaikka
Hakunilan urheilupuisto, Luotikuja 2, Vantaa.
Sisääntulo
Näyttelyalueelle pääsee klo 9:00. Rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään 30 minuuttia ennen arvioitua arvosteluaikaa.
Alueella järjestetään samana päivänä useampi erikoisnäyttely.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy, ark. 11-17 email: info@showlink.fi tai puh. 09-88730320
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä: 0408480152.
Luettelo ja sisäänpääsy
Sisäänpääsy ja pysäköinti on ilmainen.
Mobiililuettelo 2,99€.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen
voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo
julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä arvostelulomaketta näyttämällä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Turvallisuus
Ohjeet poikkeusjärjestelyistä seuraavalla sivulla.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. Jos koiran osallistuminen hylätään
puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta
takaisin.
Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tarttuva maksatulehdusta
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.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
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.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä,
kokeissa ja kilpailuissa. 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.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi
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