Tervetuloa SSKY:n kaikkien rotujen pentunäyttelyyn 17.7.2022
Paikka: Jokimaan ravikeskus, Jokimaankatu 6, 15700 Lahti
Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu sekä
koirasi näyttelynumero. Näyttely on drive-in näyttely.
Roturyhmien ryhmäkilpailut järjestetään arvostelukehässä heti, kun kyseisen roturyhmän
kaikki koirat on saatu arvosteltua.
Muistathan ottaa mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron ja
haka- neulan numerolapun kiinnittämistä varten. Ota myös koirallesi näyttelyremmi,
makuualusta ja vesikuppi.

Näyttelyalue avataan klo 8:30. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen rodun
arvioitua arvosteluaikaa.
Rokotuksia tarkastetaan pistokokein näyttelyalueella koko päivän ajan.
Varaudu siis esittämään rokotustodistus kaikille mukanasi oleville koirille rokotuksia
kysyttäessä.
Hinnat ja lisätietoa
sisäänpääsy ja pysäköinti on ilmainen
Näyttelyssämme ei ole myynnissä painettua luetteloa. Sähköinen luettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon, näyttelyn tulospalvelun sekä viestipalvelun
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play
-sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta
sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä,
mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: kennelyorislegacy@gmail.com ja näyttelypäivänä
0440496251
Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä
rokotusmääräyksiä. Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä.
Tarkastamme näyttelyyn tultaessa rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylätään puuttuvien
roko- tusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoritet 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, parvo- virusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta
vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varo-aika). 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. Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa
osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät
luku- laitteet 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.
Järjestäjä:
SSKY ry näyttelytoimikunta

Aikataulu
KEHÄ 1
Erika Häkkinen
44
alaskanmalamuutti 3
grönlanninkoira
2
itäsiperianlaika
2
suomenlapinkoira
1
lapinporokoira
2
jämtlanninpystykorva 1
eurasier
2
saksanpystykorva, keeshond 1
japaninpystykorva
1
pohjanpystykorva
1
samojedinkoira
3
akita
2
kainkoira
1
shikokunkoira
1
perunkarvatonkoira, pieni 1
basenji
2
lunnikoira
1
Ryhmä 5 ryhmäkilpailu

10.00

bernhardinkoira, pitkäkarvainen 1
12.00
newfoundlandinkoira 2
landseer
1
berninpaimenkoira
1
tornjak
1
bokseri
1
bullmastiffi
2
dobermanni
2
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen 1
kääpiöpinseri
3
shar pei
1
Ryhmä 2 ryhmäkilpailu
azawakh 1
Ryhmä 10 ryhmäkilpailu
Hilkka Salohalla 38

13:00

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 1
mäyräkoira, lyhytkarvainen 1
mäyräkoira, pitkäkarvainen 1
Ryhmä 4 ryhmäkilpailu

rhodesiankoira
dalmatiankoira
beagle
Ryhmä 6 ryhmäkilpailu

1
2
1

stabijhoun
punainen irlanninsetteri
Ryhmä 7 ryhmäkilpailu

2
3

portugalinvesikoira
espanjanvesikoira
lagotto romagnolo
kultainennoutaja
labradorinnoutaja
cockerspanieli
Ryhmä 8 ryhmäkilpailu

1
1
1
1
3
4

14:00

airedalenterrieri
2
amerikanstaffordshirenterrieri 2
borderterrieri
1
cairnterrieri
2
jackrussellinterrieri
1
karkeakarvainen kettuterrieri 1
kerrynterrieri
1
norfolkinterrieri
1
skotlanninterrieri
1
vehnäterrieri
1
yorkshirenterrieri
2
Ryhmä 3 ryhmäkilpailu
KEHÄ 2
Maija Lehtonen 57
sileäkarvainen collie
2
belgianpaimenkoira, tervueren 2
karpaattienkoira
2
tsekinpaimenkoira
2
valkoinenpaimenkoira
3
schapendoes
2
shetlanninlammaskoira
4
pieniamerikanpaimenkoira 2
schipperke
2
lancashirenkarjakoira
1
welsh corgi cardigan
1
Ryhmä 1 ryhmäkilpailu

11:00

kromfohrländer
1
12:45
cavalier kingcharlesinspanieli 1
ranskanbulldoggi
2
mopsi
1
chihuahua, lyhytkarvainen
1
chihuahua, pitkäkarvainen 2
japanese chin
1
kiinanharjakoira
2
löwchen
1
venäjäntoy, lyhytkarvainen 1
villakoira, toy
2
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen 3
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen 2
bichon frisé
2
tiibetinterrieri
3
maltankoira
1
lhasa apso
1
shih tzu
7
Ryhmä 9 ryhmäkilpailu
BIS kasvattaja: Maija Lehtonen
BIS: Hilkka Salohalla

