TOP OVCHARKA SHOW 2021
19.6.2021
KAUKASIANKOIRIEN ERIKOISNÄYTTELY

JÄRJESTÄJÄ: SUOMEN KAUKASIANKOIRAT RY
TERVETULOA TOP OVCHARKA SHOW 2021 NÄYTTELYYN!

Oheisena on näyttelyn arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa
mukaan koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista koirallesi
vesikuppi.
Ajo-ohje
Näyttely järjestetään Käpypirtissä, Pohjoinen Pikatie 1501, 04940 Levanto.
Koronaohjeistus
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja
koiranäyttelyjen järjestämisestä. Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan
vähintään 1–2 metrin turvavälin muihin.
Noudatamme näyttelyssä voimassa olevia alueellisia suosituksia Covid-19 tartunnan
ehkäisemiseksi.
Muuta huomioitavaa
Näyttelyalueelle ei saa pystyttää telttoja, häkit sallittu. Näyttelyssä
käytössä vain käteismaksu.
Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran
rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii
virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa.
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on
noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot
sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla
voimassa seuraavat rokotukset: Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva
maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja
tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 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-, parvovirusripuli- ja tarttuvan
maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on
vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Kolmen viikon varoajan laskeminen: 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. 1.1.2001
jälkeen syntyneet 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.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi Tunnistusmerkintä on
pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman
järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 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.
Toivotamme kaikille oikein mukavaa ja turvallista näyttelypäivää!
Arvostelu alkaa klo 12.00
Kehä 1
Irina Poletaeva
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