Suomen Englanninbulldoggiyhdistys ry:n
virallinen pääerikoisnäyttely 2020
Lauantaina 15.8.2020 Seinäjoella
Peräseinäjoen Kalajärvi
Rantatie, 61100 Seinäjoki
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn
aikataulu, josta selviää milloin arvostelu alkaa.
Otathan mukaan koiran rekisterikirjan,
rokotustodistukset, näyttelynumeron ja esim.
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten.
Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta
ja vesikuppi!
Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Peräseinäjoen Kalajärven
venesataman rantanurmikko. Osoite: Rantatie,
61100 Peräseinäjoki. Navigaattoriin kannattaa
laittaa purkupaikan osoite Venekujan ja Rantatien
risteykseen. Parkkipaikkoja löytyy myös
Peräseinäjoen kesäteatterin parkkipaikalta
(Veneraitti 2).
Rokotustodistusten tarkastus
Rokotusten tarkastaminen alkaa klo 8.30. Koirien
tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen
arvioitua arvostelun alkamista, kuitenkin
viimeistään klo 13:00. Huolehdi siitä, että olet
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Hinnat & info
Näyttelyalueella on kahvilavaunu. Ravintola
kalajärvi palveluineen on n. 300 metrin päässä.
Pääsymaksua ja parkkimaksua emme peri.
Näyttelyluettelo on ostettavissa Showlinkin
sovelluksen kautta aamulla klo 06.00 alkaen
hintaan 2,99 €. Yksi painettu luettelo sisältyy
ilmoittautumisen hintaan/ ilmoittaja. Painettuja
luetteloita voi myös ostaa 3 €/ kpl sisääntulosta.
Palkinnot ja arvostelut
Kaikki palkinnot jaetaan kehissä.
Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Loppukilpailut alkavat heti kehien valmistuttua.
Arvostelut kirjataan sähköisesti ja ne tulevat
omistajan sähköpostiin. Ne ovat luettavissa myös
Näyttelyt- valikon kautta Koiranet
jalostustietojärjestelmässä.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink
(ark.klo 11– 17), puh. (09) 887 30 320 tai e-mail:
info@showlink.fi Tiedustelut näyttelypäivänä:
puh. 0504424084
Peruutukset
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen
tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä siitä
sähköpostia ennen arvostelun alkamista 15.8. klo
10.00. Liitä viestiisi koiran tiedot, omat tilitietosi,
maksukuitti ja yhteystietosi osoitteella
marko@bullsour.fi.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä
rokotusmääräyksiä. Jos koiran osallistuminen
hylätään puutteellisten rokotusten takia,
ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin. Koirien
rokotukset tarkistetaan pistokokein. Penikkatautia,
parvovirusripulia ja tarttuva maksatulehdusta
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 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 penikkatauti-, 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). Koira saa
osallistua seuraavana päivänä varoajan
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Tartuntataudit: Jjos 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.
Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä
tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
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
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen
Kennelliiton valtuuston hyväksymiä antidopingsääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja
kokeita.1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat
eivät saa osallistua näyttelyyn.

Mukavaa näyttelypäivää!
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ROP-, BIS- ja muut haastekilpailut alkavat välittömästi narttujen arvostelun päätyttyä.

Näyttelylueen kartta julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla.

