
Tervetuloa afgaaninvinttikoirien 

55-vuotisjuhlaerikoisnäyttelyyn 14.8.2021

Mustialaan

Oheisena koirasi näyttelynumero sekä 
näyttelyn luokkakohtaiset koiramäärät. 
Otathan mukaan koiran rekisterikirjan, 
rokotustodistukset (tai OmaKoirassa 
näkyvät) ja näyttelynumeron. Muista myös 
koiran näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi!  

Näyttelypaikka 
Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan 
kampus, Mustialantie 105, 31310 Mustiala     
(Tammela)

Hinnat 
Sähköinen luettelo 2,99 €  
Painettu luettelo 2 € (rajallinen määrä) 
Pysäköinti ja sisäänpääsy ilmainen. 

Erikoisnäyttelyssämme on käytössä 
näyttelyluettelon ja näyttelyn 
tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google 
Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä 
Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon hinta 
sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi 
tilata ja maksaa sovelluksen kautta näyttelyä 
edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näytte-
lypäivän aamuna kello 6:00. 

Tulokset ja arvostelut ovat saatavilla 
sähköisesti välittömästi arvostelun jälkeen. 

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat sekä muut tiedus-
telut: Molla Räsänen, p. 050 3272465 tai 
näyttelypaikalla järjestäjiltä. 

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

Huomioitavaa 

- Painetun luettelon maksu toivotaan ensisijai-
sesti korttimaksuna.

- Ravintola Mustialan kievari (www.mus-
tialankievari.fi) pitää ovensa auki meille
näyttelymme ajan.

- Huomio, sateisella säällä nurmikolle park-
keeraus ehdottomasti kielletty
Rokotustodistusten tarkastus
Rokotukset ja tunnistusmerkinnät tarkiste-
taan pistokokein.

Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennellii-
ton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. 
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten 
rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei mak-
seta takaisin. 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvo-
virusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä an-
nettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tu-
lee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yh-
den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen rokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua 
seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen 
eli 22. päivä rokotuksesta. 
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä: Jos 
koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, 
tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen 
kuin se on ollut oireeton vähintään kaksi viikkoa. 
Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireet-
tomia koiria.  
Tunnistusmerkintä: Tunnistusmerkintä on pakolli-
nen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa 
ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkaste-
taan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta en-
nen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, 
jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koi-
ran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka ky-
seisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa 
löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikro-
siru estää koiran osallistumisen tapahtumaan. 

Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping-säännöt ja dopingvalvonta kos-
kee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtai-
sinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi. 

suositukset ja määräykset muuttuvat. Mahdolli-
sista muutoksista tiedotamme SA-FA:n kotisivuilla 
ja tapahtuman Facebook-sivulla. 

• Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapah-
tumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapah-
tuman järjestäjät tai näyttelyn toimihenkilöt tai
ulkomuototuomarit eivät ole vastuussa mahdol-
lisesta korona-altistumisesta tai koronaan sai-
rastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista mah-
dollisista vahingoista. 

• Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet tar-
tuntaa. Näyttelyyn ei saa tulla, jos on mitään sai-
rastumiseen viittaavia oireita. Koronavirus ai-
heuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voi-
vat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hen-
genahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja pään-
särky. 

• Näyttelyalueelle ei saa saapua henkilö, joka on
määrätty karanteeniin tai jonka on viranomais-
ten antamien ohjeiden mukaan oltava omaeh-
toisessa karanteenissa esimerkiksi ulkomailla
oleskelun tai altistusepäilyn vuoksi. 

• Pidä turvaväli (vähintään 1–2 m) sisääntulossa,
kehässä ja kehän laidalla, parkkipaikalla sekä
kaikkialla muuallakin näyttelypäivänä. 

• Teltat ja häkit tulee sijoittaa niille varatuille alu-
eille, kehänlaidat tulee pitää tyhjinä. 

• Älä pystytä telttaasi kiinni naapurin telttaan
vaan jätä reilu turvaväli. 

• Tuomari voi pyytää koiran esittäjää näyttämään
koiran hampaat. Tuomari, toimihenkilöt ja näyt-
teilleasettajat eivät kättele. 

• Huomioithan, että tuomaritelttaan eivät saa
tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat. 

• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta! Käsienpesu-
mahdollisuus on koulurakennuksen WC-tiloissa
ja käsihuuhdetta on tarjolla näyttelyalueella. 

• Pyydämme että koiran esittäjä käyttää maskia
kehässä arvostelun aikana ja suosittelemme että 
maskeja käytetään muuallakin näyttelyalueella.
Perehdy ennen näyttelyä maskin oikeaoppiseen
käyttöön ja varaa niitä riittävä määrä näyttelyyn 
mukaan. Huomioi, että maskiin liittyen voi tulla
ennen näyttelyä viranomaisohjeita tai -määräyk-
siä, jotka velvoittavat sen käyttämiseen yleisöta-
pahtumissa – siinä tapauksessa maskin käyttö
on näyttelyssä pakollista. 

• Tupakointi kehäalueella on kielletty. Tupakointia
varten on varattu paikka koulurakennuksen
edestä. 

Nostamme maljan 55-vuotiaalle
SA-FA:lle    arvostelun päätyttyä.
Tervetuloa!

Poikkeusjärjestelyt ja ohjeet 
Näyttelyssä noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja 
suosituksia sekä Kennelliiton ohjeita. Järjestelyihin 
voidaan joutua tekemään muutoksia, jos

Rokotusmääräykset

http://www.kennelliitto.fi/


 
Ohjelma   

Pentuluokka nartut - Puppy class bitches 5-7 kk/mths (1) .....................10:00 
BIS-pentu - BIS puppy  

 
Urokset - Dogs (28) 
Junioriluokka - Junior class (5)  
Nuorten luokka - Intermediate class (2)  
Avoin luokka - Open class (5)  
Käyttöluokka - Working class (1)  
Valioluokka - Champion class (14)  
Veteraaniluokka - Veteran class (1) 

 
Paras uros -kilpailu - Best male competition 

 
LOUNASTAUKO - Lunch break 

 

Nartut - Bitches (25) ..............................................................................13:00 
Junioriluokka - Junior class (3) 
Nuorten luokka - Intermediate class (4)  
Avoin luokka - Open class (6)  
Käyttöluokka - Working class (2)  
Valioluokka - Champion class (9)  
Veteraaniluokka - Veteran class (1) 

 
Paras narttu -kilpailu - Best bitch competition 

 
Loppukilpailut - Finals 
BIS-juniori - BIS junior 
BIS-nuori - BIS intermediate 
BIS-käyttö - BIS working 
BIS-veteraani - BIS veteran 
Näyttelyn vanhimman uroksen ja nartun esittely - Presentation of the oldest Dog and Bitch of the show 

 
Best In Show 
Kasvattajaluokka - Breeder’s class 
Jälkeläisluokka - Progeny class 
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Huomioithan pysäköintijärjestelyt ja pelastustiet!
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