Tervetuloa Suomen Irlanninsusikoirat ry:n erikoisnäyttelyyn 2018!

Ohessa on näyttelymme arvioitu aikataulu
sekä ilmoittamasi koiran näyttelynumero.
Otathan mukaan näyttelyyn koiran
rekisterikirjan, rokotustodistuksen,
näyttelynumeron ja hakaneulan
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista
myös ottaa koiran näyttelyhihna,
makuualusta ja vesikuppi.
Kerääthän koirasi jätökset näyttelypaikalta,
myös parkkialueelta.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Tampereella Kaupin
Vinttikoirarata.
Osoite: Kaupinpuistokatu 21, 33500 Tampere
Kaupin rata sijaitsee Tampereella Kaupissa.
Autolla radalle ajetaan Petsamon kaupungin
osan kautta. Helpoiten Kaupin radalle löytää
seuraamalla UKK instituutin opasteita.
GPS: N/lat: 6822645, E/lon: 2489390
Koiria ei saa jättää kuumaan autoon!
Määräystä valvotaan pysäköintialueella.
Parkkipaikkoja on rajallinen määrä.
Asuntoautot- ja vaunut voivat yöpyä
parkkipaikalla, sähköä ei ole saatavilla.
Oman aggregaatin käyttö on sallittu.
WC-tilat ovat avoinna vain sunnuntaina.
Rokotustodistusten tarkastus
Rokotustodistusten tarkastus alkaen klo 7.30.
Koirat on oltava paikalla vähintään tuntia
ennen arvioidun arvostelun alkamista,
kuitenkin viimeistään klo 12.00.

Hinnat
Ei sisäänpääsymaksua
Ei parkkimaksua
Yksi luettelo kuuluu saman omistajan
ensimmäisen koiran ilmoittautumismaksuun.
Luettelon hinta muuten on 3 euroa.
Muuta tietoa
Näyttelyalueella on kahvio.
Alueella tupakointi on kielletty. Tupakointi on
sallittu vain merkityillä paikoilla.
Kentän reunalla oleva juoksurata on
pelastustie, eikä sinne saa pystyttää telttoja.
Juoksuradan kiskoon/aitaan ei saa kiinnittää
koiria.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Jaana Ervaskivi puh. 050-5743874 ja
Tuula Savolainen puh. 040-7453495
Rokotusmääräykset ja ohjeet
Näyttelyyn tultaessa on tarvittaessa
esitettävä rokotustodistus jokaisesta koirasta
myös turistikoirista. Näyttelyssä noudatetaan
Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä.
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin
ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään
puutteellisen tai vanhentuneiden rokotusten
takia.
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus
annetaan pennulle kaksi kertaa.
Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon
varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on

voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai
vanhempana annetut tehosteet ovat
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran
ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee
tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden
ikäiselle koiralle annettu rokote on voimassa
1 vuoden. Vähintään ikäiselle koiralle annettu
rokote on 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.
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.

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.
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.
Typistetyt koirat
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat
eivät saa osallistua näyttelyihin.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn
näytteilleasettaja on sitoutunut
noudattamaan Suomen Kennelliiton
voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä
täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.

