Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen

PÄÄERIKOISNÄYTTELY
24.8.2013 Joensuussa

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen vuoden 2013 erikoisnäyttelyyn on ilmoittautunut
kaikkiaan 139 koiraa. Kiitos kaikille näytteilleasettajille kiinnostuksesta näyttelyämme kohtaan!
Tuomareina näyttelyssä toimivat Malcom
Presland (kennel Kofyn) ja John Smith (kennel
Lauwin). Malcom Presland arvostelee urokset
sekä valitsee näyttelyn ROP-koiran, ROP-kasvattajan ja ROP-jälkeläisluokan. John Smith
arvostelee nartut sekä valitsee ROP-pennun ja
ROP-veteraanin.
Oheisena näyttelymme aikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Arvostelu kehässä alkaa kello
9.30. Jos koirasi osallistuu pentuluokkaan, niin
olethan paikalla jo hyvissä ajoin ennen kehän
alkamista.
Otathan mukaan näyttelyyn koirasi rekisteritodistuksen, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan tai muun pidikkeen
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Aamulla näyttelypaikalla voi olla vielä
viileää, joten varaa mukaan lämmintä vaatetta.
Näyttelykentän ruoho saattaa olla kosteaa, joten
hyvät kengät ovat myös tarpeen, jos esität koiraa
kehässä.
Muistathan kerätä pois koirasi jätökset näyttelypaikalta ja huolehtia muutenkin siitä, että
koirasi käyttäytyy asiallisesti. Kakkapusseja saa
rokotustentarkastuspisteestä.

Alueella on Linnunlahti Campingin puolesta roska-astioita. Pidetään alue siistinä, että
koirat ovat jatkossakin tervetulleita Linnunlahti
Campingin alueelle.
Lämpötila keskellä päivää saattaa nousta kesäisen kuumaksi. Älä siis missään nimessä jätä
koiraasi kuumaan autoon, ja huolehdi siitä, että
sillä on mukana vettä juotavaksi. Näyttelyalueella on koirille vesipiste.

pysäköidä näyttelyalueen vastapäätä olevaan
parkkihalliin. Osoite on Hallitie 1. Pysäköinti
parkkihallissa maksaa 1 e/ h tai 5 e/vrk.

Ajo-ohjeet
Laulurinteen näyttelypaikan osoite on Linnunlahdentie 1, Joensuu. Näyttelypaikalle pääsee
seuraamalla Raviradan opasteita.
Kuopion / Varkauden suunnasta tullessa:
Kuopion tieltä noustaan rampista Keskusta /
Linnunlahti, lähdetään oikealle. Jatketaan suoraan Siltakatua n. 1,5 km. Käännytään oikealle
Länsikadulle (n. 750 m), jonka jälkeen käännös
oikealle Linnunlahdentielle.
Kajaanin suunnasta tullessa: Ajetaan suoraan Kajaanin tietä, joka muuttuu Keskustan
tuntumassa Koulukaduksi. Jatketaan Koulukatua suoraan keskusta-alueen läpi (n. 1,5 km).
Käännytään oikealle Papinkadulle, joka muuttuu Linnunlahdentieksi.
Lappeenrannan suunnasta tullessa: Imatrantieltä noustaan rampistaan Karsikko / Niinivaara. Käännytään vasemmalle Pohjolankadulle, joka muuttuu Karjalankaduksi. Ajetaan
suoraan n. 1 km, saavutaan Suvantosillalle.
Suvantosillan jälkeen
jatketaan edelleen suoraan Suvantokadun
päähän saakka. Käännytään
vasemmalle
Länsikadulle (500 m),
käännytään oikealle
Linnunlahdentie.
Ajo-ohjeita
voi
ennen näyttelyä kysyä numerosta 0500137 424 / Tiina (iltaisin kello 18-21) ja
näyttelypäivänä numerosta 0500-273 706 /
Kale.

Rokotukset ja tunnistusmerkinnät
Kaikkien näyttelypaikalle tulevien koirien rokotustodistukset tarkastetaan ennen näyttelypaikalle tuloa. Rokotustodistusten tarkastus
näyttelypaikalla alkaa kello 8.00 ja päättyy kello
12.00.
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Ne koskevat kaikkia näyttelypaikalle saapuvia koiria. Koiralla tulee olla voimassaoleva penikka- ja raivotautirokotus. Koiran on
oltava rokotettu vähintään kaksi kertaa penikkatautia vastaan. Ensimmäinen tehosterokote
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä ja
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Toisesta rokotuskerrasta (tehosteesta) tulee olla
kulunut vähintään kaksi viikkoa. Vanhentunut
raivotautirokotus tulee uusia viimeistään kaksi
viikkoa ennen näyttelyä. Jos rokotustodistus on
annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu
uusintana annetun tehosterokotuksen viimeistä
voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 3 vuotta.
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee olla kulunut vähintään kaksi viikkoa,
jotta koira saa osallistua näyttelyyn. Raivotautirokotus on voimassa yhden vuoden, mikäli se
on annettu alle vuoden ikäiselle koiralle. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus
on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti. Mikäli koiran raivotautirokotus on
vanhentunut, on se uusittava viimeistään kaksi
viikkoa ennen näyttelyä. Jos rokotustodistus on
annettu ennen 1.7.2010, eikä siihen ole kirjattu
uusintana annetun tehosterokotuksen viimeistä
voimassaolopäivää, on rokotus voimassa 2 vuotta.
Tarkempaa tietoa rokotusmääräyksistä saa
osoitteesta www.kennelliitto.fi > Toiminta >
Näyttelyt > Näyttelysääntöjä.
HUOM! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, jos koira hylätään
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotuksien
johdosta.

Paikoitus
Näytteilleasettajien
pysäköinti on raviradan pysäköintialueella
Linnunlahdentien varressa. Auton voi myös

Tiedustelut koirien ilmoittautumisista
Koirien tietoja, kasvattaja- ja jälkeläisluokkia ja
ilmoittautumisia koskevaa tietoa saa Showlinkistä, puh. (09) 887 30320 arkisin kelo 11-17 tai
sähköpostilla osoitteesta info@showlink.fi.

Tartuntatauteihin liittyviä
muita määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään tai muuhun vastaavan tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tai muuhun vastaavaan
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 hoidettava
asianmukaisesti ennen kuin koira voi olla läsnä
tapahtumassa.
Tunnistusmerkinnät
Näyttelyyn osallistuvien koirien tulee olla tunnistusmerkittyjä joko mikrosirulla tai tatuoinnilla. Lisää tietoa tunnistusmerkinnöistä saa
osoitteesta www.kennelliitto.fi > Toiminta >
Näyttelyt > Näyttelysääntöjä.
Antidoping
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennel-

liiton valtuuston hyväksymiä antidoping –sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja
ja kokeita. Lisää tietoa antidoping-säännöistä
löytyy tietoa osoitteesta www.kennelliitto.fi.
Näyttelyilmoittautumisen
peruuttaminen
Koska näyttelyssämme on ilmoitettu varalla oleva tuomari, ei näyttelyilmoittautumista voi peruuttaa ja ilmoittautumismaksua saada takaisin.
Turistikoirat
Niin sanotut turistikoirat ovat tervetulleita
näyttelyyn, kunhan niiden rokotukset ovat
Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti
kunnossa.
Näyttelypalvelut
Linnunlahti Campingin ravintolasta voi ostaa
juotavaa ja välipalaa. Etukäteen ruokailulipun
ostaneet saavat lounaslippunsa rokotusten tarkistusten yhteydessä. Lounasasiasta voi tiedus-

tella iltaisin numerosta 0500 137 424 / Tiina.
Kiertopalkinnot
Perinteiseen tapaan näyttelyssämme jaetaan
useita kiertopalkintoja. Monet palkinnoista
ovat näyttelyissämme vierailleiden englantilaisten tuomarien lahjoittamia, ja ne ovat kiertäneet
näyttelyssämme jo pitkään. Kiertopalkinnot
ovat Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen
omaisuutta, ja ne tulee palauttaa ennen erikoisnäyttelyä näyttelytoimikunnalle.
Jos hallussasi on erikoisnäyttelyn 2012 kiertopalkinto, niin palauta se heti näyttelypaikalle tultuasi näyttelytoimikunnan sihteeri Liisa
Suoniselle, ellet ole palauttanut kiertopalkintoa
jo aikaisemmin.
Toivotamme kaikille näyttelyyn tulijoille
mukavaa näyttelypäivää ja rehtiä kilpailumieltä.
Tervetuloa näyttelyymme!
Erikoisnäyttelyn 2013 näyttelytoimikunta

Arvioitu arvosteluaikataulu
Kehä 1
Tuomarit Malcom Presland ja John Smith

Kehätoimitsijat Pirjo Pulli (kirjoittava), Päivi Moilanen ja
Leila Piironen
Pennut............................................................................19
Tuomari Malcom Presland
Urospennut.................................................................... 6
5-7 kk................................................................................ 3
9.30
7-9 kk................................................................................ 3
Parhaan urospennun valinta (KP:n saaneet pennut molemmista ikäluokista)
Tuomari John Smith
Narttupennut...............................................................13
5-7 kk................................................................................ 6
9.50
7-9 kk................................................................................ 7
Parhaan narttupennun valinta (KP:n saaneet pennut molemmista ikäluokista)
Rotunsa parhaan pennun valinta
Tuomari John Smith.....................................................
(n. 10.30)
Urokset...........................................................................50
Tuomari Malcom Presland
Junioriluokka...............................................................12
Nuorten luokka............................................................. 6
Avoin luokka................................................................15
Valioluokka...................................................................15
Veteraaniluokka............................................................ 2
Parhaan uroksen valinta...............................................

(n. 10.30)

ROP-koiran valinta..........................................................
(n. 17.10)
Tuomari Malcom Presland
ROP-veteraanin valinta
Tuomari John Smith
Näyttelyn vanhimman koiran palkitseminen
Tuomari John Smith
Näyttelyn kauneimman valkoisen nartun valinta
Tuomari John Smith
Parhaan juniorikoiran valinta
Tuomari Malcom Presland
Parhaan nuorten luokan koiran valinta
Tuomari Malcom Presland
Parhaan avoimen luokan koiran valinta
Tuomari Malcom Presland
Parhaan valioluokan koiran valinta
Tuomari Malcom Presland
Parhaan Suomessa syntyneen uroksen ja nartun valinta
Tuomarit Malcom Presland ja John Smith
Parhaan suomalaisista vanhemmista syntyneen koiran
valinta
Tuomari Malcom Presland
Tuomari Malcom Presland
Kasvattajaluokka........................................................12 (n. 17.20)
Jälkeläisluokka............................................................... 5

Kaikki näyttelyn palkinnot jaetaan näyttelypaikalla, niitä ei
toimiteta jälkikäteen.
Jos olet ensimmäistä kertaa koirasi kanssa näyttelyssä, voit
Nartut.............................................................................70		
kysyä kehätoimitsijoilta, miten kehään mennessä toimitaan.
Tuomari John Smith
Junioriluokka...............................................................18 (n. 13.00)
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