
Tervetuloa SA-FA 
Club Show’hun 
2019  Tuusulaan 

 12.10.2019 Rallitassun koulutushalli Nukarintie 24, 05400 Tuusula 

Tuomari: Christina Gustafsson, kennel Mandinah, Ruotsi
Arvostelu alkaa klo 10:00 

Pennut:  
urospennut 5-7 kk 1 kpl  
urospennut 7-9 kk 1 kpl  
narttupennut 5-7 kk 1 kpl 
narttupennut 7-9 kk 4 kpl 
BIS-pentu 5-7 kk 
BIS-pentu 7-9 kk 

Urokset (21):   
Junioriluokka 2 kpl 
Nuortenluokka 2 kpl 
Avoin luokka 6 kpl 
Käyttöluokka 2 kpl 
Valioluokka 7 kpl 
Veteraaniluokka 2 kpl 
Paras uros -kilpailu 

Nartut (24): 
Junioriluokka 6 kpl  
Avoin luokka 4 kpl 
Käyttöluokka 3 kpl 
Valioluokka 8 kpl 
Veteraaniluokka 3 kpl 
Paras narttu -kilpailu 

Kotikoiraluokka (11) 

Loppukilpailut 

BIS-juniori 
BIS-nuori 
BIS-käyttö 
BIS-veteraani 
Paras pää ja ilme 
Parhaat liikkeet 
Best In Show 
Kasvattajaluokka 
Jälkeläisluokka 
Parikilpailu 
Omistaja-handler 

Huom! Numerolaput jaetaan paikan päällä rokotustarkistusten yhteydessä (katso rokotusmääräykset 
seuraavalta sivulta). Ovet avataan klo 8:15. Ei sisäänpääsy- eikä parkkimaksua. Huomioi 
parkkeerauksessa, että hallin ympärillä pysyy avonainen kulkuväylä autoille, erillistä parkkiin ohjausta 
ei ole, parkkeerataan tiiviisti. Urosten jälkeen pidetään pieni tauko ennen narttuja. Paikalla on buffa, 
josta saa ostettua pientä purtavaa sekä kahvia ja virvokkeita.  Noudatathan siisteyttä näyttelypaikalla. 
Käytä koirasi ulkona tarpeillaan, ja kerää jätökset roskiin - jos hallissa sattuu pissavahinko, niin ilmoita 
siitä toimihenkilölle välittömästi! 

Toivotamme kaikille mukavaa näyttelypäivää! 



Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. 
Ilmoittautumismaksua ei palauteta puutteellisten rokotusten takia. Koiralla tulee olla rokotustodistus 
(rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran 
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. 

Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.

Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
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.


	Rallitassun koulutushalli Nukarintie 1, 05400 Tuusula
	Tyhjä sivu



