TERVETULOA
SAMOJEDINKOIRIEN
ERIKOISNÄYTTELYYN 5.9.2020
Iin Sillat Camping & Inn, Haminantie 32, Ii
Ohessa koirasi numerolappu näyttelyyn sekä aikataulu.
Muistattehan ottaa mukaan koiran rekisteritodistuksen, rokotustodistukset, numerolapun ja hakaneulan näyttelynumeron
kiinnittämistä varten. Muista myös koiralle näyttelyhihna, makuualusta ja vesikuppi. Rokotusten tarkastus aloitetaan klo 8.30.
Olethan paikalla vähintään tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, mutta kuitenkin viimeistään 12.00. Huolehdi siitä, että olet
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

Näyttelypaikka

Näyttelypaikkana toimii Iin Sillat Camping & Inn.
Osoite: Haminantie 32, 91100 Ii.
Näyttely pidetään ulkona.
Ajo-ohje
Iin Sillat sijaitsee Nelostien (E8, E75) varrella. Käänny Iin keskustan liikenneympyrästä Haminaan ja aja perille pihaan seuraten Iin Sillat -opasteita (myös erikoisnäyttelyopasteet). Matkaa
Nelostieltä kertyy n. 500 m.
Koronaviruksen leviämisen estämiseksi noudatamme THL: n ja
Kennelliiton näyttelyajankohtana voimassa olevaa ohjeistusta.
• Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla
vastuullaan
• Suositellaan, että riskiryhmään kuuluva henkilö ei osallistu
näyttelyyn
• Hengitystieoireinen henkilö ei saa tulla näyttelypaikalle
• Ulkomailta palanneen henkilön tulee noudattaa näyttelyhetkellä voimassa olevia karanteenisuosituksia
• Lähikontaktia tulee välttää. Pidetään 1-2 metrin turvavälit
• Pidetään turvaväli myös tuomariin yksilöarvostelun aikana, ei
kätellä tai halata
• Käsiä desinfioidaan usein
• Tuomaritelttaan ei ylimääräisiä henkilöitä, arvostelut haetaan
erillisestä teltasta
• Pidetään turvavälit myös ruokailun aikana
• Noudatetaan näyttelypaikalla näyttelynjärjestäjien ohjeita
telttojen, tuolien ym. sijoittelusta
• Mahdollisten tartuntaketjujen jäljittämiseksi pyydämme näyttelypaikalla osallistujia jättämään nimen ja sähköpostiosoitteen/puh.nron
näyttelytoimikunnalle. Henkilön/seurueen
tiedot voi valmiiksi kirjoittaa erilliselle paperille. Tiedot hävitetään n. 2 vkoa näyttelyn jälkeen mikäli tartuntoja ei ilmene.
Muutamme ohjeistusta tarvittaessa sosiaali-ja terveysministeriön ohjeiden mukaiseksi. Seuraa näyttelyn facebook -sivua ja
SAMY:n kotisivuja: www.samy.fi, sekä noudata järjestäjän ohjeistusta näyttelyalueella.

Tiedustelut / Information

Ilmottautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy:
puh. 09-887 30320 arkena klo 11-17.00 tai info@showlink.fi.
Muut tiedustelut: Emilia puh. 044 333 8884

Hinnasto

Näyttelyyn ei ole pääsy- eikä parkkimaksua.
Luettelo 3€. Luettelo sisältyy omistajan ensimäisen täysihintaisen koiran hintaan ja sen voi lunastaa numerolappua vastaan
rokotustentarkastuspisteeltä näyttelyyn saavuttaessa.

Palkinnot

Kaikki palkinnot jaetaan rotukehässä. Näyttelytoimikunta ei
postita palkintoja jälkikäteen.

Koirien valokuvaus

Paikalle on somistettu kuvauspiste jokaisen käyttöön. Pidäthän
huolta, että kuvauspiste säilyy siistinä kaikille käyttäjille.
#samyspecialty2020

Tarvikemyynti

SAMY:n tarvikemyynti palvelee näyttelyalueella koko päivän.
Maksutavat lasku tai MobilePay.

Ruokailu ja majoitus

Erikoisnäyttelyssä on mahdollisuus ruokailuun. Näyttelypäivän
lounas 12€/hlö.
Lounas:
• karjalanpaisti/lohikiusaus
• lämpimät kasvikset
• salaattipöytä
• ruokajuomat
• voileivät/levitteet
• jälkiruoka & kahvi
Varaathan lounaan ennakkoon, viimeistään 28.8.2020 osoitteella: nrotko@gmail.com
Iin Sillat Camping&Inn tarjoaa huone- ja mökkimajoitusta,
sekä caravan-paikkoja näyttelyalueen välittömästä läheisyydestä. Majoitusvaraukset tulee tehdä suoraan Iin Sillat Camping &
Inniin p. 08 817 3300 tai sähköpostitse (info@iinsillat.com).

Rokotustentarkistus

Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotussääntöjä.
Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa.
Tunnistusmerkintä tarkastetaan pistokokein. Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa
ja kilpailuissa. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.
Lisätietoa rokotussäännöistä sekä tunnistusmerkintää koskevista määräyksistä löytyy Kennelliiton sivuilta osoitteesta www.
kennelliitto.fi. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten
vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 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.
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Turistikoirien tuonti näyttelyalueelle on sallittu, kunhan koira
on rokotettu Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti.

Mukavaa näyttelypäivää ja tervetuloa Iihin!

Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ - RING 1

Katja Korhonen...............................72
pennut........................................... puppies 11.............. 10:00
urospennut 5-7kk........... male puppies 5-7m 2
urospennut 7-9kk........... male puppies 7-9m 1
narttupennut 5-7kk..... female puppies 5-7m 5
narttupennut 7-9kk..... female puppies 7-9m 3
ROP-pennun valinta
urokset.............................................. males 27
junioriluokka...............................junior class 2
nuorten luokka.................intermediate class 3
avoin luokka.................................. open class 8
käyttöluokka.............................working class 5
valioluokka............................champion class 6
veteraaniluokka.........................veteran class 3

Loppukilpailut
Paras käyttöluokan koira / Best Working class
ROP-veteraani / Best veteran
Wanhin veteraani / Oldest veteran
Paras pää ja ilme / Best head
Parhaat liikkeet / Best mover
Kasvattajaluokka / Breeder’s class
Jälkeläisluokka / Progeny class
ROP / BOB

LOUNASTAUKO
nartut ............................................ bitches 34............. 13.30
junioriluokka...............................junior class 5
nuorten luokka.................intermediate class 4
avoin luokka.................................. open class 3
käyttöluokka.............................working class 6
valioluokka............................champion class 7
veteraaniluokka.........................veteran class 9
kasvattajaluokka.....................breeder’s class
jälkeläisluokka..........................progeny class
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Dna-keräys näyttelypäivänä
Erikoisnäyttelyn yhteydessä 5.9.2020 on
mahdollisuus antaa verinäyte Helsingin yliopiston koirien geenipankkiin. Näytteet otetaan kehän loputtua.
Verinäytteen ottoa varten tulee ilmoittautua
2.9. mennessä sähköpostitse:
hanne.ahola@helsinki.fi

