MÄNTYHARJUN RYHMÄNÄYTTELY 28.8.2021, FCI-ryhmät 2/8 ja 5/6
Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran
näyttelynumero. Näyttely pidetään Mäntyharjun
urheilukeskuksessa urheilupuiston hiekkakentällä,
Urheilutie 1, 52700 Mäntyharju. Näyttelypaikalle on
opastus pääteiltä. Muistathan ottaa näyttelyyn mukaan
koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset,
näyttelynumeron ja hakaneulan. Muista myös koiran
näyttelyhihna ja vesikuppi.
Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 9.00, ja koirien
arvostelu kehissä alkaa klo 10.00. Toivomme, että
saavutte näyttelyyn aikaisintaan noin puolituntia
ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa. Arvostelua ei
aloiteta ennen aikataulussa mainittua aikaa.
Turistikoiran voi ottaa mukaan näyttelyyn, mikäli sillä on
mukana rokotustodistus mahdollista tarkistusta varten.
Näyttelystä voi poistua, kun koira on osallistunut
kaikkiin niihin luokkiin, joihin se on oikeutettu
osallistumaan. Näyttelyssä ei järjestetä
ryhmäkilpailuja.
Eläinlääkärin- ja rokotusten tarkastus
Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärin- tai
rokotusten tarkistusta, vaan ne tarkistetaan pistokokein.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen kennelliiton
määräyksiä rokotuksista ja tunnistusmerkinnöistä.
Koira, jota ei ole rokotettu tai tunnistusmerkitty
määräysten mukaisesti suljetaan pois näyttelystä.
Puutteelliset rokotukset tai tunnistusmerkintä eivät

oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen. Myöskään
koiran sairastuminen ei oikeuta ilmoittautumismaksun
palautukseen.
Antidoping-valvonta
Suomen kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007.
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen kennelliiton
hyväksymiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaista tietoa rokotusmääräyksistä ja antidopingvalvonnasta osoitteesta www.kennelliitto.fi
Koirien mittaus: Kaikkien tarkastettavien rotujen
mittaus suoritetaan oheisen aikataulun mukaisesti, ja
koira kilpailee tässä näyttelyssä siinä rodussa, mihin se
siirretään (koskee spitzeja.)
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Maarit Hassinen,
puh. 040 831 0570
Näyttelyn toimisto näyttelypäivänä: Leila Pulkkinen,
puh. 0440 962 529 tai Helka Avikainen, puh. 040 7609
740
Hinnat: Luettelo 5 euroa, ei parkki- tai pääsymaksua.
Näyttelypaikalla on kahvio.
Huom! Varaa mukaan käteistä, pankkikortti ei käy
myyntipisteissä, eikä alueella ole pankkiautomaattia

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia. Ilmoittautumismaksun palautukseen oikeuttavat muutokset
on merkitty aikatauluun *:llä.
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarimuutoksen vuoksi, lähetä peruutus viimeistään 27.8.2021
postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse osoitteella: Leila Pulkkinen, Kalliotie 26, 52700 Mäntyharju,
pulkkinen.leila@gmail.com
Koiran nimi:
Koiran rotu:
Omistajan nimi ja osoite:
Pankkiyhteys ja palautettava summa:

Palautettavasta ilmoittautumismaksusta vähennetään pankkikulut 5 euroa.

KORONAOHJEISTUS NÄYTTELYALUEELLA:
Näyttelyalueelle ei saa tulla koronaoireisena.
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-jataudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19).
Näyttelypaikalla SUOSITELLAAN KASVOMASKIN KÄYTTÖÄ. Ota omat maskit mukaan.
Näytteilleasettajien ja yleisön on noudatettava viranomaisten ja Suomen kennelliiton antamia ohjeita ja suosituksia esim.
turvaväleistä näyttelyalueella. Näyttelyyn tulijat ohjataan eri sisääntuloporteille. Näyttelyteltat on pystytettävä niille
varatuille paikoille. Kehien reunoille on jätettävä kulkuväylä, jotta kehään mentäessä ja sieltä poistuttaessa on
mahdollista säilyttää turvavälit. Kehässä tuomaritelttaan saavat mennä vain kehätoimitsijat ja tuomari. Arvostelut
noudetaan niille osoitetulta paikalta kehän reunalta.
Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta, pese käsiä usein ja käytä
käsidesiä näyttelypäivän aikana.

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU:
*:llä merkityllä rodulla tuomarimuutos
#:lla merkityt rodut arvostelee ennalta varalle ilmoitettu tuomari, ei oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen
Kehä 1, tuomari Tanya Ahlman-Stockmari
10.00
suomenlapinkoira *
11.00
amerikankettukoira
basset hound
grand basset griffon vendéen
labradorinnoutaja
12.00
englanninspringerspanieli
tanskandoggi, keltainen ja
tiikerijuovainen
tanskandoggi, musta ja
harlekiini
tanskandoggi, sininen
13.15
bordeauxindoggi
cane corso
suursnautseri, musta
snautseri, pippuri & suola
kääpiösnautseri, musta-hopea
kääpiösnautseri, musta
kääpiösnautseri, pippuri & suola
kääpiösnautseri, valkoinen
tanskalais-ruotsalainen
pihakoira
keskiaasiankoira
pyreneittenkoira
14.15
landseer
estrelanvuoristokoira,
pitkäkarvainen
bernhardinkoira, pitkäkarvainen
rottweiler
shar pei

95
18
1
2
2
15
15

Kehä 2, tuomari Tuula Savolainen
10.00
bokseri
englanninbulldoggi
kääpiöpinseri
leonberginkoira 3
newfoundlandinkoira
berninpaimenkoira
hovawart
11.30
samojedinkoira #
saksanpystykorva,
keeshond/wolfspitz #
12.30
viiriäiskoira
barbet
espanjanvesikoira
portugalinvesikoira
kooikerhondje
13.30
cockerspanieli
novascotiannoutaja

86
2
1
4

3
1
2
1
1
1
3
2
3
1
1
3
1
1
5
2
1
8
2

4
8
6
15
5
2
1
6
6
2
18
3

Kehä 3, tuomari Jaana Kummala
10.00
pohjanpystykorva
suomenpystykorva
lapinporokoira
itäsiperianlaika
11.00
jämtlanninpystykorva
12.00
harmaa norjanhirvikoira
13.00
karjalankarhukoira
japaninpystykorva
14.00
siperianhusky

80
6
2
7
3
18
17
8
8
11

Kehä 4, tuomari Kirsi Honkanen
87
harjoitusarvostelija Sari Holopainen,
portugalinpodengo, basenji, islanninlammaskoira,
alaskanmalamuutti, amerikanakita
9.45
spitzien mittaus
10.00
saksanpystykorva, kleinspitz,
musta ja ruskea
4
saksanpystykorva, kleinspitz,
valkoinen
2
saksanpystykorva, kleinspitz,
muut värit
7
saksanpystykorva, mittelspitz,
musta ja ruskea
3
saksanpystykorva, mittelspitz,
valkoinen
7
11.15
saksanpystykorva, mittelspitz,
muut värit
13
saksanpystykorva, pomeranian 3
eurasier
1
12.15
ruotsinlapinkoira
2
länsigöötanmaanpystykorva
11
buhund
2
kainkoira
1
kishunkoira
1
shiba
1
13.15
chow chow
2
meksikonkarvatonkoira, iso
5
perunkarvatonkoira,
keskikokoinen
1
portugalinpodengo,
karkeakarvainen, pieni
3
basenji
2
14.00
islanninlammaskoira
8
alaskanmalamuutti
4
amerikanakita
4
Kehä 5, tuomari Kirsi Nieminen
10.00
lagotto romagnolo
walesinspringerspanieli
10.45
kultainennoutaja
pennut 1, urokset 9, nartut 21
12.45
sileäkarvainen noutaja
dreeveri
beagle
dalmatiankoira
14.15
suomenajokoira

94
12
3
31
9
4
5
7
23

