RYHMÄNÄYTTELY

NASTOLA 14.7.2018
FCI:n ryhmät 3 & 9
Nastolan urheilukeskus, Urheilutie 4, NASTOLA
Tervetuloa Nastolan ryhmänäyttelyyn.
Ohessa on näyttelyn aikataulu sekä koiran näyttelynumero.
Muistathan ottaa mukaan koirasi rekisteri- ja rokotuskirjan sekä
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista myös
koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi sekä itsellesi
iloista mieltä.
Ajo-ohjeet: Nastolan kunta sijaitsee valtatien numero 12
vierellä, noin 16 km:n päässä Lahdesta ja noin 47 km:n päässä
Kouvolasta. Valtatieltä 12 poistutaan kohti Nastolaa tielle 312
(Kouvolantie / Villähteentie / Hedelmätie), mistä yleinen
opastus urheilukeskukseen (Nastolan/Rakokiven
urheilukeskus). Lahden (länsi-itä) suunnasta tultaessa kun
poistut valtatieltä 12 (ABC:n liittymästä) kohti Nastolaa.
Liikenneympyrästä poistuminen liittymään (itää kohti):
Villähteentie (312), kulje yhden liikenneympyrän kautta. 1 km ja
käänny oikealle: Kouvolantie (312). 2.8 km ja käänny
vasemmalle: Elementintie. 1 km ja käänny oikealle: Urheilutie.
230 m ja kohde on vasemmalla. Kouvolan (itä-länsi) suunnasta
tultaessa kun poistut valtatieltä 12 (Uusikylä / Kuivanto
liittymästä) Kuivannontielle (1711) kohti Nastolaa. Käänny tieltä
vasemmalle: Hedelmätie (312). 600 m ja käännyt oikealle:
Heinolantie (3136). 150 m ja käänny vasemmalle: Rakokiventie.
650 m ja käänny oikealle: Urheilutie. 1.3 km ja kohde on
oikealla.
Pysäköinti on maksuton.
Näyttelyymme on ilmoittautunut noin 400 koiraa. Olemme
joutuneet tekemään tuomarimuutoksen. Muutokset on
merkitty #-merkillä. Siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen
koska ne on tehty ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille.
Arvostelu alkaa klo 10.00. Koirat, jotka eivät osallistu
ryhmäkilpailuihin, saavat poistua arvostelun jälkeen. Tuomarit
arvostelevat keskimäärin 15 - 20 koiraa tunnissa.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen
annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään kello
12.00. Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa
näyttelypaikalle. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada
ainoastaan laatuarvostelun.
Näyttelyyn on yleisöllä vapaa pääsy.
Luettelon hinta on 5 euroa. Vain käteismaksu.
Rokotustodistuksien tarkastaminen
Näyttelyyn saapuessa jokaisesta koirasta on esitettävä
rokotustodistus, johon on merkitty rokotteen viimeinen
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset
ja sillä on oltava voimassa olevat rokotukset.
Rokotustodistustentarkastus alkaa kello 8.00 ja on kehäkentän
teltalla ja päättyy klo 12.00.

Rokotusvaatimukset ovat Kennelliiton määräysten mukaiset ja
ne on julkaistu Koiramme-lehdessä sekä Kennelliiton kotisivuilla
osoitteessa www.kennelliitto.fi. Mikäli koira ei voi osallistua
näyttelyyn puuttuvien rokotusten vuoksi, ei
ilmoittautumismaksua palauteta.
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä. Epäselvä merkintä estää koiran osallistumisen
tapahtumaan. Merkintä tarkistetaan pistokokein.
Näytteilleasettaja sitoutuu ilmoittautumisellaan
noudattamaan Suomen Kennelliiton sääntöjä, niin
tunnistusmerkintä, rokotuksien kuin antidopingin osalta.
Ne rodut, joita ei ole virallisesti mitattu, mitataan
arvostelukehässä ennen rodun arvostelua, alkaen klo 9.45.
Koira kilpailee tässä näyttelyssä siinä rodussa mihin se
siirretään (koskee mm. villakoiria).
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä koiran
arvostelulipuketta vastaan. Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen.
Noudata turvallisuusohjeita
➢ älä jätä tavaroitasi vartioimatta
➢ ajoreitit on jätettävä vapaaksi
teltoista ja häkeistä
➢ koiria ei saa jättää kuumaan
autoon!
Muistathan kerätä koirien jätökset
näyttelypaikalta ja ympäristöstä. Kakkapusseja jaetaan
rokotusten tarkastuksen yhteydessä ja niitä saa myös
näyttelyalueelta.
Urheilukentän alueella ei ole pankkiautomaattia.
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arkisin klo
11–17), p. (09) 887 30 320 tai info@showlink.fi
Näyttelypäivänä numeromme ovat:
050 549 8200 / Minna & 044 258 3764 / Mari
Näyttelyn toimistossa henkilökuntamme
vastaa mielellään kaikkiin näyttelyä
koskeviin kysymyksiisi.
Hauskaa näyttelypäivää toivotellen,
Salpausselän Koirankasvattajat ry / näyttelytoimikunta

