
Näyttelypaikka 
Lohjan Koirakeskus, Sampokuja 3, Lohja.
Tapahtuma-alue avataan klo 8. Arvostelut alkavat kehissä 
klo 10. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle tuntia ennen 
rodun arvioitua arvosteluaikaa. Koirat, jotka eivät osallistu 
loppukilpailuihin, saavat poistua arvostelun jälkeen. 
Muista ottaa mukaan koiran näyttelynumero sekä rekiste-
ri- ja rokotustodistukset. Näyttelyissä noudatetaan Suomen 
Kennelliiton hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Kaikilla koiralla 
tulee olla voimassa olevat rokotukset voidakseen osallistua 
tähän näyttelyyn. Turistikoirien tuominen näyttelyyn on sal-
littu. 
Huolehdithan siisteydestä näyttelyalueella ja sen ulkopuolel-
la. Muovipusseja on saatavilla.

Liput ja luettelot 
Ei sisäänpääsymaksua.
Näyttelyluettelo: 3€ (maksu käteisellä tai kortilla)
Pysäköinti on ilmainen.
Kanttiini on avoinna koko näyttelypäivän. (maksu käteisellä 
tai kortilla.)

Esittelijät ja myyjät näyttelyalueella
ShowBling A & E -  Käsityönä tehdyt näyttelyhihnat
VipStore jälleenmyyjä Marita Snabb – Koiratarvikkeiden 
tuote-esittelyä ja myyntiä
Rinchen Desing - Käsityönä tehdyt näyttelyhihnat, pannat, ja 
numerolapunpidikkeet.
Agria eläinvakuukset – Tuote-esittely, Vakuutusneuvonta

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy, (ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, 
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä: Kari Kuosmanen, kari.kuos-
manen@flyingcarpets.fi, ilt. puh. 050 3007792.
Näyttelypaikalla näyttelytoimikunnan edustajana: 
Mikko Lindroos puh. 040 7099795. 
Näyttelymme yhteistyöeläinlääkärinä toimii Mari Koljonen 
(Malmin Eläinklinikka Apex).

Rokotusmääräykset 
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituk-
sen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Jos koiran osallistuminen 
hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismak-
sua ei makseta takaisin. Koiralla tulee olla rokotustodistus 
(rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty ro-
kotteen 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 vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies):Koiran ensimmäisestä raivotau-
tirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä an-
nettu 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 ta-
pauksissa 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 maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se 
on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus kos-
kee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisä-
loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira 
voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla 
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy luke-
maan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä 
tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton valtuus-
ton hyväksymiä antidoping-sääntöjä. Dopingvalvonta kos-
kee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kil-
pailuja ja kokeita.
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Ohjelma näyttelypäivänä
klo 8:00  Ovet avataan
klo 8:00  Rokotusten tarkastus ja luettelomyynti alkaa
klo 10:00  Arvostelu kehissä alkaa
n.klo 12:30  kehissä pidetään noin 30min lounastauko
n.klo 15:00  Loppukilpailut alkavat

Näyttelyn tulokset
Tuloksia julkaistaan reaaliajassa koirakohtaisesti KoiraNet-
jalostustietojärjestelmässä ja Showlinkin tulospalvelussa 
osoitteessa: https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/tulospal-
velu
Sähköiset arvostelut
Käytössä ovat sähköiset arvostelut. Arvostelut lähetetään koi-
ran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. 
Ne ovat luettavissa myös Kennelliiton jalostustietojärjestel-
mästä ja Showlinkin tulospalvelusta.

Valokuvaus
Näyttelytoimikunnalla on kaksi valokuvaaja, jotka kuvaavat 
kilpailuluokissa sijoittuvat ja voittajat. 
Jos koirasi sijoittuu kilpailuluokassa, niin odota koirasi kanssa 
kehässä kunnes valokuvat on saatu otettua. 
Sijoittuneiden tulokset ja kuvat julkaistaan myöhemmin Tiibe-
tinspanielit ry:n verkkosivuilla.

Tervetuloa näyttelyyn ja 
mukavaa näyttelypäivää kaikille!

Arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Tuomari: Patric Ragnarson, Ruotsi
Harjoitusarvostelija: Kaisa Metteri-Gold

Pennut (kaikki pennut)
Urokset 5-7kk ....................................................3 10:00
Urokset 7-9kk ....................................................5
Nartut 5-7kk ....................................................15
Nartut 7-9kk ......................................................7
Lounastauko ..........................................................  n. 12:30

Urokset (paitsi veteraanit)
Junioriluokka ......................................................8 
Nuorten luokka ..................................................7
Avoin luokka ......................................................8
Valioluokka ......................................................15

Kasvattajaluokat ..................................................  n. 15:00

KEHÄ 2
Tuomari: Markus Gisslén, Ruotsi

Urokset (vain veteraanit)
Veteraaniluokka .................................................3 10:00
Nartut (kaikki luokat)
Junioriluokka ....................................................17
Nuorten luokka ................................................ 11
Lounastauko ..........................................................  n. 12:30
Avoin luokka ....................................................20
Valioluokka ......................................................15
Veteraaniluokka ............................................... 12

Paras pää -erikoisluokka
Jälkeläisluokka .....................................................  n. 15:00


