Suomen Irlanninsusikoirat
ry:n erikoisnäyttely
7.8.2021 Espoo
Marketanpuisto
Tuomarit
Pernille Monberg, Tanska,
Säde Hohteri, Suomi

Lämpimästi tervetuloa Suomen Irlanninsusikoirat ry:n erikoisnäyttelyyn!
Näyttely järjestetään Espoon Marketanpuistossa, osoite Pehtorinkuja 3,
02940 Espoo.
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero(t). Numerolapun
lisäksi muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus ja rokotustodistukset. Koiran tulee olla
rokotettu kennelliiton ohjeiden mukaisesti (kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/kennelliitonrokotusmaaraykset.) Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan koirien
rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata
klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.

Pääsyliput ja hinnat
Ei sisäänpääsy- ja pysäköintimaksua. Mobiililuettelo 2,99 €, rajoitettu määrä painettuja
luetteloita ostettavissa toimistosta (5 €). Näyttelyssämme on käytössä sähköiset
arvostelulomakkeet sekä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus.
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä
Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla.
Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Muista nämä
Ota itsellesi istuin, sään mukainen vaatevarustus ja runsaasti hyvää mieltä. Tarkoituksena on
viettää iloinen päivä tämän mahtavan, meille kaikille niin rakkaan jättiläisrodun parissa.
Näyttelyalueelle saa tuoda turistikoiria, kunhan niillä on asianmukaiset rokotukset ja todistukset
mukana. Tulethan ajoissa paikalle, noin tuntia ennen ilmoitettua arvosteluaikaa, kuitenkin
viimeistään klo 13. Jos et ole saanut näyttelynumeroa, tule käymään toimistossa. Näyttelyteltan
voi pystyttää nurmikkoalueille kehien läheisyyteen, vähintään 2 m päähän kehänauhasta.
Noudatathan järjestysmiesten neuvoja ja jätät telttojen väliin riittävän kulkuväylän
(paloturvallisuus). Alueella olevat hiekkatiet ovat pelastusteitä, eikä niille voi pystyttää telttoja
eikä pysäköidä. Autot pysäköidään parkkialueille, alueella on P-ohjaus. Kadunvarteen ja
hiekkateille sekä nurmikkoalueille parkkeeraaminen on kielletty. Noin metri nurmikon reunasta
on jätettävä tyhjäksi, sillä alueella kulkee ruohonleikkurin ajolanka.

MUISTATHAN ETTÄ KOIRAA EI SAA HELTEISELLÄ ILMALLA JÄTTÄÄ KUUMAAN AUTOON!
Alueen palvelut
Ensiapu sijaitsee toimistossa, WC ja vesipiste sijaitsevat kahvilarakennuksessa, jossa myynnissä
kahvia, virvokkeita jne. Näyttelyalueen kulmassa sijaitsee näyttelyn toimisto, josta voit käydä
kysymässä neuvoa, ostaa arpoja sekä tutustua tarvikemyynnin tarjontaan ja tehdä irlisaiheisia
ostoksia. Maksuvälineenä ensisijaisesti pankkikortti. Arvostelun aikana pyrimme keskeyttämään
arvostelun siksi aikaa, kun toisessa kehässä sijoitetaan koiria. Puiston reunassa on kuvauspiste
koirien omatoimista kuvaamista varten. Sijoitetut koirat pyritään kuvaamaan kehässä.

COVID-19 ja turvallisuus
Näyttelypaikalle saa tulla vain ehdottoman terveenä! Otathan muut huomioon pitämällä koko
ajan vähintään 1–2 metrin turvavälin muihin kuin oman seurueesi jäseniin. Huolehdi hyvästä
käsihygieniasta, kehien reunalla on käsidesipisteet. Kehässä on arvostelun aikana pidettävä
kasvomaskia, samoin toimistossa ja tarvikemyynnissä asioidessa. Tarvittaessa maskeja saa
toimistosta. Kehissä ei kätellä eikä halata. Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, ja SKL:n ohjeita
yleisötapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä. Tuomaritelttaan ei muita kuin tuomarit
ja toimitsijat!
– HUOM! Teltoissa sisällä tupakoiminen ja muu avotulen teko on ehdottomasti kielletty.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen,
kennelyskään tms. hengitystie- tai maha-suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee
myös saman talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa
osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Tapahtuman järjestäjä 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.

Huolehdi siisteydestä ja koirasta
Huolehdithan, että näyttelyalue ja sitä ympäröivä alue jää jäljiltäsi siistiksi. Koirankakat sekä
tupakantumpit ja muut roskat tulee korjata pois. Kuumaan autoon ei voi jättää koiria. Jos jätät
koiria esim. pakettiautoon, huolehdithan riittävästä tuuletuksesta, esim. ovet auki,
heijastekankaat jne. Jos jätät koiran ilmastoituun autoon, jätäthän ilmastoinnista kertovan lapun
näkyvälle paikalle.
Näyttelyalue sijaitsee Espoon Marketanpuistossa, osoite Pehtorinkuja 3, 02940 Espoo. Ohessa
alueen kartta. P1 Pehtorinkuja 3, P2 ajo Röyläntien kautta.
Tiedustelut näyttelypäivänä: Anki Lahtinen +358 40 580 6572
Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden muutoksiin.

Näyttelymme pääsponsori:

Ohjelma
Kehä 1 Pernille Monberg, Tanska
Klo 10…………………………
n. klo 10.15……………………
n. klo 11.15 ……………………
n. klo 11.55 ……………………

Urokset, nuorten luokka
Urokset, avoin luokka
Urokset, valioluokka
Urokset, veteraaniluokka

Yht. 69 kpl
3 kpl
14 kpl
9 kpl
1 kpl

Nartut, nuorten luokka
Nartut, avoinluokka
Nartut, käyttöluokka
Nartut, valioluokka
Nartut, veteraaniluokka

2 kpl
23 kpl
2 kpl
12 kpl
3 kpl

Urospennut, 7–9 kk
Narttupennut, 7–9 kk

Yht. 29 kpl
3 kpl
6 kpl

Urokset, junioriluokka
Nartut, junioriluokka

6 kpl
14 kpl

Paras uros
LOUNASTAUKO n. klo 12.15–13
Klo 13…………………………
n. klo 13.10 ……………………
n. klo 14.40 ……………………
n. klo 14.50 ……………………
n. klo 15.40 ……………………
Paras narttu
Kehä 2 Säde Hohteri, Suomi
Klo 10…………………………
n. klo 10.15……………………
ROP- ja VSP-pentu

n. klo 10.45 ……………………
n. klo 11.15 ……………………

Loppukilpailut alkavat n. klo 16.30, tuomarina Pernille Monberg

Kasvattajaluokat
Jälkeläisluokat
ROP ja VSP-junior
ROP ja VSP-nuori
ROP ja VSP-avoin
ROP ja VSP-käyttö
ROP ja VSP-valio
ROP ja VSP-veteraani
BIS ja VSP

Pyrimme joustamaan aikatauluissa
mahdollisuuksien mukaan siten, että jokainen voi
esittää oman koiransa rauhassa. HUOM!
Aikataulu on viitteellinen, jokainen huolehtii
itse siitä, että on kehässä ajoissa!

