
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu luokka-
kohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran nume-
rolappu. Rokotustodistusten tarkistus suoritetaan Kennelliiton 
suositusten mukaisesti pistokokein. Koirien tulee saapua näyt-
telypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan 
alkamista. Huolehdithan siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla. Arvostelua ei kuitenkaan aloiteta ennen aika-
tauluun merkittyä kellonaikaa. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittä-
mistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista 
myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi loppukilpailui-
hin osallistuvat koirat.
Näyttelyssä palkitaan erikseen kaikkien luokkien paras uros 
ja narttu. Näyttelyssä palkitaan myös paras pää, paras häntä, 
paras turkki ja parhaat liikkeet, näihin tuomari jakaa laput yk-
silöarvostelussa. 

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Anjalan Nuorisokeskus.
Näyttelypaikan osoite on Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala
Näyttelypaikalla palvelee Puistokioski, joka aukeaa aamu yh-
deksältä. Ravintola ei ole avoinna koronapandemian vuoksi. 

Hinnasto & Luettelo
Ei erillistä pääsy-, parkki tai sisäänpääsymaksua.
Painetun luettelon saa maksutta näyttelyalueella.

Sähköiset arvostelut
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä ei 
jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään koi-
ran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. 
Ne ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta sekä 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.

Muuta huomioitavaa
• Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet tartuntaa!
• Näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla.
• Näyttelyyn osallistuvat sitoutuvat noudattamaan turval-

lisuusohjeita.
• Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan vähintään 

1-2 metrin turvavälin muihin, myös kehässä ja mikäli vain 
mahdollista myös koiran yksilöarvostelussa. 

• Omistaja näyttää koiran hampaat tuomarille. 
• Tuomaritelttaan ei muita kuin tuomari ja toimitsijat.
• Kehässä maskipakko.
• Vältä kättelyä, huolehdi käsihygieniasta.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita 
yleisötapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Janina Lappalainen 
0400 202938 tai janina.lappalainen@hotmail.com
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Miika Ylipahkala 044 0754762 tai arpsir@gmail.com

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että ro-
kotusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  
ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle an-
netun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuk-
sen  viimeinen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 

Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatuleh-
dusrokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, 
parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vä-
hintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen  viikon  varo-
aika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  tehosterokotus  on  voi-
massa  yhden  vuoden. 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-, parvovirusripuli- ja tarttuvan 
maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen va-
roaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa 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, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 
mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapah-
tumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oiree-
ton. 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 antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta 
tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Venäjänvinttikoirien 
erikoisnäyttely 
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Järjestäjä: Suomen Borzoiklubi ry



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Tuula Plathan ..................................................88 
turistiluokka urokset ......................................................4 10:00 
BIS turisti
- pennut .................................................................... 5 
pentuluokka 7-9kk urokset ..........................................2 
pentuluokka 5-7kk nartut ............................................1 
pentuluokka 7-9kk nartut ............................................2
BIS pentu
- urokset .................................................................37 
junioriluokka .................................................................. 15 
nuorten luokka .................................................................4 
avoin luokka ................................................................... 12 
käyttöluokka .....................................................................1 
valioluokka.........................................................................4 
veteraaniluokka ...............................................................1 
- nartut  ..................................................................42 
junioriluokka .....................................................................5 
nuorten luokka .................................................................3 
LOUNASTAUKO
avoin luokka ................................................................... 12 14:00
käyttöluokka .....................................................................2 
valioluokka...................................................................... 12 
veteraaniluokka ...............................................................8 

LOUNASTAUOLLA ARVOSTELLAAN

Lapsi & Koira ..........................Tuomari ilmoitetaan myöhemmin
Junior Handler ......................Tuomari ilmoitetaan myöhemmin
Senior Handler ......................Tuomari ilmoitetaan myöhemmin
Veteran Handler ...................Tuomari ilmoitetaan myöhemmin
Parikilpailu .............................Tuomari ilmoitetaan myöhemmin

LOPPUKILPAILUT

BIS juniori ....................................................................... Tuula Plathan
BIS nuori .......................................................................... Tuula Plathan
BIS avoin ......................................................................... Tuula Plathan
BIS käyttö ........................................................................ Tuula Plathan
BIS valio ........................................................................... Tuula Plathan
BIS veteraani ...................................................................Tuula Plathan
BIS kasvattajaryhmä ....................................................Tuula Plathan
BIS jälkeläisryhmä........................................................ Tuula Plathan
BEST IN SHOW ...............................................................Tuula Plathan

Paras pää......................................................................... Tuula Plathan
Paras turkki .................................................................... Tuula Plathan
Paras häntä .................................................................... Tuula Plathan
Parhaat liikkeet ............................................................. Tuula Plathan

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestä-
jä 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.

Hyvää  ja turvallista erikoisnäyttelypäivää!

Ilmoittaudu paikan päällä lounastauolla 
järjestettäviin handler kilpailuihin ja paras 
pari kilpailuun. Ilmoittautuminen tapah-
tuu näyttelyn toimistossa. Varaathan 
tasarahan 2€/per kisa mukaan. Kiitos!

1. Info
    Ravintola Restaurant
    Liikuntasali Sports hall
2. Makasiinikahvila
    Makasiini café 
3. Anjalan kartano
    Anjala manor 
4. Sauna 
5. Regina-koulu
    Regina-school 

Majoitustilat/Accommodation
6. Tammela
7. Koivula A, B, C
8. Kuusela majoitustila
    Katariina, askartelutila/hobby room
9. Haapala E, F
10. Raitala C, D
11. Mäntylä A, B, C

12. Matilda oleskelutila
      Matilda, hobby room 
13. Kota Hut
14. Känkkärän luontopolku 
 
15. Ankkapurhan teollisuusmuseo
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Känkkärä nature trail

Ankkapurha industrial museum

BUSSIT

NÄYTTELYPAIKKA NUMERO 5 
OIKEALLA PUOLELLA NURMELLA


