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FCI 3, 4, 9, 10

Tervetuloa Oulun ryhmänäyttelyyn!
Ohessa koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu. Muista ottaa mukaan
koirasi rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten
kannattaa varata hakaneula, ja muistathan myös
näyttelyremmin, makuualustan ja vesikupin. Arvostelun jälkeen näyttelystä saavat poistua muut paitsi
rotunsa parhaat koirat (ROP, ROP-juniorit, ROP-veteraanit + ROP-kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat).
Näyttelypaikka:
Äimäraution ravirata (Äimärautiontie 1, 90400 Oulu).
Ajo-ohjeet:
• Pohjoisesta tulevat: Saavu Ouluun Pohjantietä
(E75), poistu ajorampilta numero 7. Käänny risteyksestä oikealle, Poikkimaantielle (8155). Aja suoraan, kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla
puolellasi. Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.
Etelästä tulevat: Aja kohti Oulua Pohjantietä (E75).
Poistu ajorampilta numero 7. Käänny risteyksestä
vasemmalle, Poikkimaantie (8155). Aja suoraan,
kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla puolellasi. Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.
• Kajaanin suunnalta tulevat: Aja Oulun suuntaan Kainuuntietä (22). Knuutilankankaan kohdalla käänny vasemmalle, Poikkimaantielle (8155).

Aja koko ajan suoraan, kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla puolellasi. Käänny vasemmalle,
Äimärautiontie.
• Oulun alueelta tulevat: Ruuhkien välttämiseksi
pyydämme käyttämään seuraavaa reittiä keskustan
suunnalta tultaessa: Aja Limingantietä kohti Äimärautiota. Käänny oikealle ennen Limingantullin Prismaa, Nuottasaarentie. Käänny vasemmalle Jääsalontielle. Aja T-risteykseen saakka ja käänny vasemmalle,
Poikkimaantie (8155). Aja suoraan, kunnes ensimmäinen risteys oikealle, Äimärautiontie.
Saapuminen:
Näyttelypaikka avataan klo 8.30. Rokotukset tarkastetaan pistokokein, joten varaudu esittämään
koirien rokotustodistukset niitä pyydettäessä.
Huomioithan, ettei näyttelymaksua palauteta, jos
koiran osallistuminen estyy vanhentuneiden tai
puutteellisten rokotusten vuoksi. Huolehdi siitä,
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla
- noin tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, viimeistään klo 13.00. Rodun arvostelua ei aloiteta
ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.
Tietoa näyttelystä:
• Muistathan noudattaa vielä erityistä varovaisuutta koronan suhteen. Näyttelyyn ei voi osallistua
oireisena. Turhia lähikontakteja on hyvä välttää,
ja kehässä ei kätellä tuomaria. Tuomarille ja kehä-

toimitsijoille toivotaan työrauhaa ja ylimääräisten
henkilöiden kehässäoloa pyritään välttämään.
Arvostelut noudetaan laatikosta kehän laidalta.
Muista hyvä käsihygienia.

palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon
kuluessa näyttelyn päättymisestä.

• Näyttelyalueella ei ole pankkiautomaattia, joten
varaathan tarvittaessa käteistä mukaan. Lähin automaatti sijaitsee Limingantullin Prismassa.

Hinnasto ja luettelot:
Ei pääsy- tai parkkimaksua.
Näyttelyssä on käytössä mobiililuettelo, ja lisäksi
on mahdollista ostaa kehäkohtaisia tulosteita hintaan 3€/tuloste. Kehäkohtaisen tulosteen voi ostaa
paikan päältä, tai tilata ja maksaa ennakkoon, tästä
julkaistaan ohjeet kotisivuilla lähempänä näyttelyä.

• Kehäkartta julkaistaan näyttelyn kotisivuilla ja
Facebook-sivulla näyttelyviikon aikana.
• Näyttelyalueella yöpyminen asuntoautoilla ja
-vaunuilla on valitettavasti kielletty ja aluetta tullaan valvomaan, jotta noudatamme paikan vuokrausehtoja. Näyttelyn kotisivuilla on etusivulla esitelty muutamia vaihtoehtoisia yöpymispaikkoja.
• Telttoja on mahdollista pystyttää näyttelyalueelle perjantaina klo 20-21 välisenä aikana. Muina
aikoina näyttelyalue on rauhoitettu talkoolaisille
näyttelyn pystytystä varten, eikä sinne päästetä ulkopuolisia. Teltat on sijoitettava niille merkityille alueille
(lisäinfoa kehäkartan julkaisun yhteydessä), väärin sijoitetut teltat voidaan tarvittaessa poistaa alueelta.
Muistathan kiinnittää teltan huolellisesti, sillä mereltä puhaltaa usein kova tuuli. Teltan jättäminen yöksi
näyttelyalueelle tapahtuu omalla vastuulla.
Tuomarinmuutokset:
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, jotka on merkitty aikatauluihin.
Etukäteen varalle ilmoitetulle tuomarille siirretyt
rodut on merkitty #-merkillä, muille tuomareille
siirretyt rodut on merkitty *-merkillä. Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli rotu on siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomarille.
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen takia, toimita koirasi numerolappu, kopio maksukuitista ja pankkitilin numero,
jolle palautus maksetaan, to 1.9.2022 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen osty.rahastonhoito@
gmail.com
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja on sitoutunut noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä
täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta käsittelykulut. Huomaathan, että ilmoittautumismaksua ei palauteta koiran tai sen omistajan
sairastumisen vuoksi. Näyttelytoimikunnan on

Palautuksista peritään 5 euron käsittelymaksu.

Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus.
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play
-sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa
ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.
Sähköiset arvostelut:
Näyttelyssä on käytössä osittain sähköiset arvostelut, joten kaikissa kehissä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään koiran
arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.
Palkinnot:
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä arvostelulomaketta vastaan. Kehistä, joissa
on ollut käytössä sähköiset arvostelut, palkinnot
voi noutaa numerolappua vastaan palkintojenjakopisteestä. Kaikki palkinnot on noudettava näyttelyn aikana, niitä ei postiteta jälkikäteen.
Tiedustelut:
• Ennen näyttelyä sähköpostitse liminkashows@gmail.com
• Näyttelypäivänä puhelimitse 041 484 0364
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 yksiselit-

teiset 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:
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 mukavaa ja turvallista näyttelypäivää!

www.liminkashows.com
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