Tervetuloa

leonberginkoirien erikoisnäyttelyyn
Tavastilan koululle Kotkaan lauantaina 5.9.2020 alkaen klo 10!
HUOM! Älä saavu näyttelyalueelle, mikäli sinulla on flunssa/korona oireita, odotat tulosta covid-19
testistä tai tiedät altistuneesi covid-19 näyttelyä edeltävän kahden viikon aikana!
Olemme valitettavasti joutuneet tekemään tuomarimuutoksia korona -tilanteen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. Katso tarkemmat ohjeet tämän kirjeen viimeiseltä sivulta.
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 9:00. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle hyvissä ajoin. Arvostelu
alkaa kehissä klo 10:00. Muista ottaa mukaan koiran näyttelynumero sekä rekisteri- ja rokotustodistukset,
vesikuppi, makuualusta, kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna.
Näyttelyluettelo julkaistaan pdf-muodossa Leonet.fi –sivustolla näyttelyaamuna. Näyttelypaikalla on jaossa
paperisia luetteloja rajoitettu määrä.
Rokotukset
Rokotustodistukset tarkistetaan koirien tullessa näyttelypaikalle. Rokotusten on oltava SKL-FKK:n määräysten mukaiset (julkaistu mm. Koiramme-lehdessä). Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei palauteta. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton antidoping ohjeita.
Tunnistusmerkintä
Näyttelyyn osallistuvilla koirilla on oltava tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi). Mikäli koira on merkitty
jollakin muulla kuin Indexel- tai Datamars-mikrosirulla, näytteilleasettajan on tuotava mukanaan laite, jolla
siru voidaan lukea. Tässä näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan se suoritetaan pistokokeita. Koirien kivekset tutkii ulkomuototuomari kehässä. Myös pentuluokan koirilla tulee olla normaalisti
laskeutuneet kivekset. Turistiluokan uroskoirilla ei tarvitse olla kiveksiä.
Muita asioita
 Näyttelypaikka sijaitsee Tavastilan koulun piha-alueella, hiekkapohjalla. Autot ohjataan parkkiin.
 Älä jätä koiraa aurinkoisella säällä autoon. Alueella olevia autoja tarkkaillaan. Jos kehotuksesta huolimatta koiria ei poisteta kuumista autoista, asiasta tiedotetaan Kennelliittoon, jolloin asia siirtyy kurinpitolautakunnan käsittelyyn.
 Koirien jätökset sekä koirista kammatessa ja harjatessa irtoavat karvat ja muutkin roskat on vietävä jätesäkkeihin.
 Näyttelyssä on alueen vanheimpainyhdistyksen ylläpitämä kahvio, huom! maksuna vain käteinen
 Epäviralliseen parikilpailuun sekä lapsi ja leonberginkoira kilpailuun voi ilmoittautua näyttelypaikalla. Ei
osallistumismaksua.
 Muistathan noudattaa näyttelyssä valtakunnallisia THL:n antamia korona-ohjeita (välimatkat, käsi- ja yskimishygienia jne.)!

Ajo-ohjeet
Tavastilan koulu sijaitsee osoitteessa Tavastilantie 227, 49300 Tavastila. Näyttelypaikka sijaitsee Kotkan ja Haminan välimaastossa, noin 18km Kotkasta itään ja noin 14km Haminasta länteen. Karttalinkki osoitteeseen:

https://www.google.fi/maps/dir//tavastilan+koulu/@60.5650994,26.951948,12.5z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!
1m1!1s0x4691096851373f33:0xf596775ffdc7edf9!2m2!1d26.9779352!2d60.5741199

Koirien lukumäärä ja arvostelujärjestys
Tuomari Reet Lint (Viro)
Arvostelu alkaa klo 10:00
Urokset
Turistiluokka ja ROP-turisti

3

Nartut

Babyluokka 5-7kk
Pentuluokka 7-9kk
ROP-pennun valinta

3
1

Urokset

Junioriluokka
Nuortenluokka
Avoinluokka
Valioluokka
Veteraaniluokka

6
4
11
12
2

Nartut

Junioriluokka
Nuortenluokka
Avoinluokka
Valioluokka
Veteraaniluokka

12
2
11
6
6

Yhteensä kaikki

79

Eri luokkien alkamisaikaa voi arvioida sen perusteella, että tuomari arvostelee noin 10–15 koiraa tunnissa.

"Iso kehä” noin klo 14
Lapsi ja leonberginkoira
Parikilpailu
Jälkeläisluokka
Näyttelyn vanhin leo
Näyttelyn pitkämatkaisin leo
ROP-kasvattajaluokka
ROP-veteraani
ROP

Tiedustelut:

Tiina Mänttäri
Reet Lint
Reet Lint
Sanna Roste-Torniainen
Sanna Roste-Torniainen
Reet Lint
Reet Lint
Reet Lint

Sanna Roste-Torniainen, puh. 050 546 1086

HUOM!
Tuomarimuutoksesta johtuvat peruutukset: Valitettavasti jouduimme korona -tilanteen vuoksi vaihtamaan
tuomaria, kun matkustusrajoitukset Saksan ja Suomen välillä astuivat voimaan. Mikäli haluat peruuttaa
koirasi ilmoittautumisen näyttelyyn tuomarivaihdoksen myötä, olet oikeutettu saamaan ilmoittautumismaksusi
takaisin. Mikäli haluat perua tulosi, toimi näin: ilmoita peruminen, koirasi nimi ja näyttelynumero (ohessa)
sekä tilinumero, mihin toivot maksut palautettavan VIIMEISTÄÄN torstaina 3.9.2020 osoitteeseen
sanna.rostetorniainen@gmail.com. Huomioi, että Showlinkin kautta tehdyistä ilmoittautumisista emme voi
palauttaa Showlinkin käsittelymaksua.

Toivotamme sinulle ja koirallesi menestyksekästä näyttelypäivää!
SUOMEN LEONBERGINKOIRAT RY

