Tervetuloa eRRkkariin!
Ohessa on näyttelymme arvioitu
arvosteluaikataulu koiramäärineen sekä
ilmoittamanne koiran numerolappu.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään
tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista,
kuitenkin viimeistään klo 12:00.
Koirien omistajien on huolehdittava jätöksien
pois keräämisestä. Koirat on ehdottomasti
pidettävä kytkettynä sekä näyttelyalueella että
sen ulkopuolella.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran
rekisteritodistus, rokotustodistukset ja
näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms.

Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja
vesikuppi!
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi
ROP-kilpailuihin osallistuvat sekä rotunsa
parhaisiin kasvattajaluokkiin tai
jälkeläisluokkiin kuuluvat koirat. Tuomari
valitsee erikoiskilpailuiden koirat arvostelun
aikana, ja kehäsihteeri antaa koiranohjaajalle
erikoiskilpailuun oikeuttavan lipukkeen.
Erikoiskilpailut käydään yhdistettynä
lemmikkiluokkien ja virallisten luokkien
koirien kesken.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Messilän Kartanon
hiekkakenttä Hollolassa. Näyttelypaikan
osoite: Messiläntie 308, 15980 Messilä.
Kaikki kehät ovat hiekalla. Telttojen
pystyttäminen on mahdollista perjantaina klo
19:00 jälkeen teltoille osoitetuille alueille.

Pysäköinti
Tarkista pysäköintialueet oheisesta kartasta.
HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon!
Autossa lämpötila voi kohota nopeasti
tappaviin lukemiin.

Hinnasto
Luettelo 5 €. Digitaalinen luettelo on saatavilla
näyttelypäivän aamuna klo 8:00. Linkki
luetteloon julkaistaan näyttelyn Facebooksivulla https://www.facebook.com/events/
601190273566317/ .
Ei parkkimaksua.
Näyttelypaikalla teitä palvelee kahvila, josta
saatavilla lounasta sekä pientä makeaa ja
suolaista purtavaa. Kahvilassa käy myös
korttimaksu.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut ja
tiedustelut näyttelypäivänä: Niina Savolainen
puh. 040 825 5036 tai e-mail:
rihmarullan(miumau)gmail.com. Muut
tiedustelut Nina Lindqvist 0400 689 629.

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan arvostelukehissä.
Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja
jälkikäteen. Juhlavuoden kunniaksi jaetaan 10
parhaalle urokselle ja nartulle virallisissa
luokissa ruusuke. Tapahtumassa on aiemmin
toivottu ruusukkeiden palautuslaatikko, johon
voi jättää itselle tarpeettomat ruusukkeet
tulevissa tapahtumissa hyödynnettäväksi.

Rokotusmääräykset

Rokotustentarkastus alkaa klo 8:00.
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä
rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn
tultaessa jokaisen koiran (myös turistien)
rokotustodistukset.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja
tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla
olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla
rokotettu 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 vanhemana 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- ja raivotautirokotuksen
varoaika: 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.

Tartuntataudit
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.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja
kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä
tarkastetaan ensisijaisesti koiran
rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/
suoritusta. 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.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskee
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 1.1.2001
jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa
osallistua näyttelyyn.

Järjestäjä: Suomen Ridgeback-yhdistys ry

KEHÄ 1
Elena Ruskovaara ……………………71
Pennut ………………………………26 9:00
Urokset (jun)…………………………9
Nartut (jun) .…………………………9
***Lounastauko***
Lemmikit……………………………27 12:30

KEHÄ 2
Dianna Brennan………………………95
Urokset …………………………… 44 9:00
***Lounastauko***
Nartut .………………………………51 12:00
Loppukilpailut aloitetaan noin klo 15:00.
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Näyttelytoimikunta toivottaa kaikille
osallistujille mukavaa näyttelypäivää!

