DRIVE-IN KOIRANÄYTTELY
9.5.2015 PÖYTYÄ
FCI:n ryhmät 4/6 & 7/8 myös pennut.
(Riihikosken urheilukenttä os. Yläneentie 14)
Arvostelu alkaa klo 10.00
Ilmoittautuminen 14.4.2015 mennessä os. Pöytyä RN 2015, Sorvikuja 1b 01650 Vantaa tai www.koiranayttely.com.
Ilmoittautumisia koskevat tied. T:mi Pawdium 040 148 7780, in english & på svenska +358 40 148 7780 tai e-mail: pawdium@gmail.com.
Tulostettava ilmoittautumislomake löytyy Kennelliiton sivuilta: http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/lomakkeet-ja-saannot/nayttelyt
Muut tiedustelut : Sanna Koskinen p. 040 8676623 tai e-mail: sannae.koskinen@pp.inet.fi tai Marika Kuusisto p.040 4108812 e-mail
marikahkuusisto@gmail.com (in english & på svenska )
Ilmoittautumismaksut:. maksu 32 € saman om. 2. jne koira 28€, pennut ja vet. 25€ yli 10 –v. vet. ilmaiseksi. Tilille: FI8147101020087483 /
Lounais-Suomen ajokoirayhdistys ry, viesti. näyttely -15

Palkintotuomarit:








FCI 4: Jetta Tschokkinen
FCI 6 :
o Basset artésien normand, basset hound, bretagnenbassetti, dalmatiankoira, gascognenbassetti, grand basset griffon
vendéen, petit basset griffon vendéen, plottinajokoira, rhodesiankoira, saukkokoira, vihikoira Harri Lehkonen
o suomenajokoira ja muut Arvo Rajala
FCI 7 Harri Lehkonen
FCI 8:
o Novascotiannoutaja Harri Lehkonen
o amerikancockerspanieli, chesapeakelahdennoutaja, espanjanvesikoira, kiharakarvainen noutaja, kooikerhondje,
kultainennoutaja,lagotto romagnolo, portugalinvesikoira, sileäkarvainen noutaja, wetterhoun, viiriäiskoira
Marjo Jaakkola,
o amerikanvesispanieli, berbet, clumberinspanieli, cockerspanieli, englanninspringerspanieli, fieldspanieli,
irlanninvesispanieli, labradorinnoutaja, sussexinspanieli, walesinspringerspanieli Pirjo Aaltonen
Varalla ryhmän 7 roduille: Jetta Tschokkinen ja ryhmän 4,6, ja 8 roduille Harri Lehkonen.

Ryhmäkilpailut:






paras veteraani Pirjo Aaltonen
kasvattajaryhmä Jetta Tschokkinen
ryhmä 4/6 Harri Lehkonen
ryhmä 7/8 Marjo Jaakkola
näyttelyn paras Harri Lehkonen.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräyksiä: 1.1.2015 Koiranäyttelyissä, -kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa järjestetyissä koirien
joukkotilaisuuksissa (myöhemmin tapahtuma) noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tapahtuman järjestäjien
velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/rokotusmaaraykset_2015_0.pdf

Tunnistusmerkintä
1.1.2001 alkaen tunnistusmerkintä (joko Lifechip (Indexel) - tai Datamars-mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa
ja kilpailuissa. Kennelliitto hyväksyy 1.1.2009 alkaen kaikki ISO 11784 standardin mukaiset mikrosirut joissa ei ole maakoodia. ISO 11784 standardin mukaiset
sirut on hyväksytty 1.6.2009. Tunnistusmerkintä on samalla tavalla pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, kokeisiin tai kilpailuihin osallistuville koirille kuin
voimassa olevat rokotuksetkin.
Koiran rekisteritodistus on oltava näyttelyssä mukana tarkastusta varten. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn/kokeisiin/kilpailuihin omistaja sitoutuu
noudattamaan näitä ohjeita. Tunnistusmerkinnät tarkastaa tapahtuman järjestäjä pistokokein. Tunnistusmerkinnän olemassaolo tarkastetaan ensisijaisesti
koiran rekisteritodistuksesta. Koiran tunnistusmerkintä tarkastetaan ennen arvostelua/suoritusta.

.Järj. Lounais-Suomen Ajokoirayhdistys ry.

