Tervetuloa Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n
erikoisnäyttelyyn Hartolaan lauantaina 6.7.2019!

Tuomari Roel van Veen-Keur, Alankomaat
10:00 lyhytkarvaiset
… 20 kpl
pennut 1 kpl, urokset 6 kpl, nartut 13 kpl
11:20 karkeakarvaiset
… 32 kpl
pennut 3 kpl, urokset 11 kpl, nartut 18 kpl
13:40 pitkäkarvaiset
… 34 kpl
pennut 6 kpl, urokset 12 kpl, nartut 16 kpl
n. 16:00 BIS-kehä

Näyttelypaikka
on Linna-Hotelli Hartolassa osoitteessa Kaikulantie 86, 19600 Hartola.
Pysäköinti ja sisäänpääsy ovat ilmaisia. Näyttelyluettelosta veloitamme 2 € yhdistyksen kassaan. Kehä on
ulkona, mutta jos sää heittäytyy todella hankalaksi, meillä on mahdollisuus siirtyä sisätiloihin agilityhalliin. Halliin
ei kuitenkaan saa mennä ulkokengillä, joten varaathan mukaan sisäkengät/-tossut. Linna-Hotellilla on seisova
pöytä, josta voi näyttelypäivänä käydä nauttimassa edullisen lounaan. Majoitustakin voi vielä kysellä, katso
www.linnahotelli.fi.
Rokotusten tarkastus
alkaa kello 8.45 INFO-teltalla. Samalla tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein. Koirien tulee saapua
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12. Otathan mukaan
koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös koiran
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Numerolappu
Numerolapun saat INFO-teltalta rokotusten tarkastuksen yhteydessä.
Palkinnot
Ruusukkeet jaetaan kehässä, mutta muut palkinnot tulee noutaa INFO-teltasta näyttelypäivänä, jälkikäteen niitä
ei voi saada. Palkinnon saa seuraavista: SA, SERT, ROP/VSP-pentu, ROP/VSP, ROP/VSP-veteraani, ROPkasvattajaryhmä ja ROP-jälkeläisryhmä
Tiedustelut
näyttelypäivänä ainoastaan puhelimitse p. 044 358 0444, 4.7. saakka myös email lissunmustan@gmail.com.
Rokotusmääräykset
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). Koira saa
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Tartuntatauteihin liittyviä muita 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 oireeton vähintään kaksi viikkoa. Sama rajoitus koskee myös saman
talouden oireettomia koiria.
Tunnistusmerkintä
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.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.

