
TERVETULOA ERIKOISNÄYTTELYYMME 27.8.!

Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn arvi-
oitu aikataulu luokkakohtaisine koiramäärineen. Otat-
han mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, 
näyttelynumeron ja hakaneulan numerolapun kiinnit-
tämistä varten. 
Muista myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi! Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähin-
tään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista. 
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, 
vaan koirien rokotustodistukset tarkastetaan pisto-
kokein. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla. Rodun arvostelua ei aloiteta ennen 
aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.
PYYDÄMME KAIKKIA OSALLISTUJIA ILMOITTAUTU-
MAAN SHOPISSA HYVISSÄ AJOIN ENNEN KEHÄN 
ALKUA !

Näyttelypaikka
Hotelli Nuuksio, Naruportintie 68, 02860 Espoo. 
Hotelli sijaitsee Kirkkonummen puolella, vaikka posti-
osoite on Espoossa. Nuuksion kansallispuiston kävijät 
käyttävät samoja pysäköintialueita, joten suosittelem-
me saapumista paikalle hyvissä ajoin. Hotellin poistu-
misteitä ei saa tukkia. Näyttelyalue on hotellin takana, 
seuraa opasteita.

Hinnasto ja muuta infoa
Ei sisäänpääsy- tai pysäköintimaksua.
Sohva-Champion -luokkaan osallistuvien ilmoittautu-
miset Shopiin klo 13.00 mennessä. Osallistumismaksu 
5,-/koira. 
Parikilpailuun osallistuvat ilmoittautuvat Shopiin heti 
narttujen arvosteluiden päätyttyä. Osallistumismaksu 
5,-/pari. Shopissa on käytössä korttimaksulaite.

– Hotelli Nuuksiossa on ravintola, josta saa ostaa lou-
nasta 11.30–14.00 välisenä aikana, lounaan hinta 20,-/
henkilö. Lisäksi hotellissa on kahvila, josta saa pientä 
suolaista ja makeaa purtavaa. Shopissa on myytävänä 
kahvia ja virvokkeita.
– Aloitteleville näyttelyharrastajille ”Ensi askeleet näyt-
telykehässä”, opastajana Risto Sankilampi klo 10.00

– Sohva-Champion -luokkaan voi osallistua kaikki 
Chow Chowt, jotka eivät osallistu näyttelyn muihin 
luokkiin.
– Yhdistyksen 50 v juhlaillallinen (vain etukäteen il-
moittautuneille) klo 19.00

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan rotukehässä. Palkintoja ei  
postiteta näyttelyn jälkeen.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink, 
puh. (09) 887 30320, arkisin klo 11-17 tai 
info@showlink.fi.
Tiedustelut ennen näyttelyä Patricia Potrykus 
p. 045 111 1234 klo 10–21 
Tiedustelunumero näyttelypäivänä: Julia Virkkala 
p. 0400 862 592 ja Päivi Kamaja p. 040 913 6795

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotus-
määräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös 
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallise-
na rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä 
ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, 
että rokotusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotusto-
distuksesta  tulee  ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tun-
nistustiedot  sekä  koiralle annetun  rokotteen  val-
misteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  viimeinen  
voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtu-
massa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotuk-
set: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva mak-
satulehdusrokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  
penikkatautia, parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  maksa-
tulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vä-
hintään 21 vrk (kolmen  viikon  varoaika).  Alle  vuoden  
iässä  annettu  tehosterokotus  on  voimassa  yhden  
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehos-
teet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 
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raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).  
Alle  vuoden  iässä  annettu  rokotus  on  voimassa  yh-
den  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  vanhempana annetut 
rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tart-
tuvan maksatulehdusrokotuksen sekä raivotau-
tirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on van-
hentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osal-
listua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jäl-
keen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, 
tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. 
hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koi-
ra ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on 
ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus 
koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Lois-
tartunnat 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 antido-
pingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suo-
men Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.ken-
nelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton viralli-
sissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman 
järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet ei-
vät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos 
tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmer-
kitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois täs-
tä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Toivotamme kaikille oikein juhlavaa 
erikoisnäyttelypäivää!

ARVIOITU AIKATAULU

KEHÄ 1
Sheila Jakeman, Iso-Britannia ....................... 74
chow chow ................................................................74 11.00
Pennut ........................................................................... 9 11.00
- PPEN urokset ............................................................ 3
- PEN urokset ............................................................... 4
- PPEN nartut ............................................................... 1
- PEN nartut ................................................................. 1
Urokset ........................................................................37 11.30
- JUN ............................................................................... 7
- NUO ............................................................................. 3
- AVO .............................................................................. 7
- VAL ..............................................................................14
- VET ................................................................................ 6
TAUKO ............................................................................... 13.30
Sohva-Champion, tuomarina Marianne Lähde ... 14.00
Nartut ..........................................................................28
- JUN ............................................................................... 4
- NUO ............................................................................. 2
- AVO .............................................................................. 7
- VAL ..............................................................................11
- VET ................................................................................ 4
Paras Juniori ...................................................................
Paras Veteraani ..............................................................
Parikilpailu ......................................................................
Jälkeläisluokka ...............................................................
ROP ....................................................................................
Kasvattajaluokka ..........................................................
Erikoispalkinnot ............................................................

Pyydämme huomioimaan, että erikoispalkinnoista 
kilpailevat myös muut kuin rotunsa parhaat. 
Erikoispalkinnot jaetaan kuitenkin vain paikalla oleville 
koirille.


