Näyttelykutsu
Tervetuloa papillonien ja phalèneiden erikoisnäyttelyyn 3.7.2022 Ouluun. Näyttely paikkana toimii Äimärautionravirata (Äimärautiontie 3, Oulu). Tuomarina meillä on ulkomuototuomari Birgitta Svarstad Ruotsista.
Ohessa arvioitu aikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Otathan mukaasi koiran rekisterikirjan, rokotustodistuksen ja näyttelynumeron.
Näyttelypaikkana toimii Äimärautionravirata. Alueella on samanaikaisesti myös Oulu Kv:n
koiranäyttely. Teltat saa laittaa ainoastaan teltta-alueelle. Kaviouralle, pelastustielle ja kulkuväylille telttojen laittaminen on kielletty. Teltan voi jättää näyttelyalueelle yöksi omalla
vastuulla. Matkailuajoneuvot parkkiin niille osoitetulle parkkialueelle. Näyttelyalueella ei
saa leiriytyä. Oulu Kv julkaisee näyttelyn aluekartan omilla nettisivuilla näyttelyä edeltävällä viikolla.
Näyttelypaikalle saa saapua aamulla klo. 7.00 alkaen. Koiria ei saa jättää autoon yksin!
Hinnat:
Pysäköinti

maksuton

Pääsymaksu

5 € alle 15-vuotiaat ilmaiseksi

Paperinen luettelo

4€

Mobiililuettelo

2,99 €

Rokotukset
Tarkastamme koirien rokotustodistukset pistokokein näyttelyalueella. Mikäli koira hylätään
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin. Koiralla tulee olla
rokotustodistus, johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin lisäksi myös Kennelliiton Oma- koira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikka- tautia, 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. Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikis-
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sa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira
saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien 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. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. 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.
Erikoisnäyttely arvostellaan kehässä 17

