Tervetuloa Salukiviikonloppuun!
Suomen Salukikerhon pääerikoisnäyttely 19.–20.9.2020 (urokset la, nartut su)
Epävirallinen Saluki Show 19.–20.9.2020 (nartut la, urokset su)
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn luokkakohtaiset koiramäärät. Kehien
alkamisajat on merkitty aikatauluun. Otathan mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja
vesikuppi! Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.
Näyttelypaikka
Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan
kampus, Mustialantie 105, 31310 Mustiala
Hinnat
Sähköinen luettelo 2,99 € (erikoisnäyttelyssä)
Painettu luettelo 4 € (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
näyttelypäivän aamuna kello 6:00.

Erikoisnäyttelyn tulokset ja arvostelut ovat
saatavilla sähköisesti välittömästi arvostelun
jälkeen.
Saluki Show’n tulokset ja arvostelut ovat
saatavilla sähköisesti näyttelyn jälkeen.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Pasi
Soininen, p. 044 564 4995.
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä: Mari Riitinki, p. 044 533 1096 tai näyttelypaikalla järjestäjiltä.
Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan rotukehässä. Palkintoja ei postiteta näyttelyn jälkeen.
Huomioithan, että...
- Saluki Show’n Pari-, Pedigree-, Junior handler, Senior handler sekä Lapsi & koira -kilpailuun voi ilmoittautua paikan päällä lounastaukoon saakka. Kilpailut pidetään lauantaina. Ilmoittautumismaksu 5 €.
- Kerhon tarvikemyynti on paikalla molempina päivinä.
- Painetun luettelon, tarvikemyynnin ja kilpailujen ilmoittautumismaksut toivotaan
ensisijaisesti korttimaksuna.
- Ravintola Mustialan kievari (www.mustialankievari.fi) pitää ovensa auki meille
näyttelymme ajan.

Rokotustodistusten tarkastus
Rokotukset ja tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.
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 muita 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 oireeton vähintään kaksi viikkoa. Sama rajoitus
koskee myös saman talouden oireettomia
koiria.
Tunnistusmerkintä: Tunnistusmerkintä on
pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman
järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän.
Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 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.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.

Poikkeusjärjestelyt ja ohjeet
Näyttelyssä noudatetaan viranomaisten
määräyksiä ja suosituksia sekä Kennelliiton
ohjeita. Järjestelyihin voidaan joutua tekemään muutoksia, jos suositukset ja määräykset muuttuvat. Mahdollisista muutoksista tiedotamme Salukikerhon kotisivuilla ja
tapahtuman Facebook-sivulla.
• Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, tapahtuman järjestäjät tai näyttelyn toimihenkilöt tai
ulkomuototuomarit eivät ole vastuussa mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan
sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista
mahdollisista vahingoista. Suosittelemme, että
riskiryhmään kuuluva henkilö ei osallistuisi
näyttelyyn.
• Näyttelyyn ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Koronavirus aiheuttaa
hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla
mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
• Näyttelyalueelle ei saa saapua henkilö, joka on
määrätty karanteeniin tai jonka on viranomaisten antamien ohjeiden mukaan oltava omaehtoisessa karanteenissa esimerkiksi ulkomailla
oleskelun tai altistusepäilyn vuoksi.
• Pidetään turvavälit (vähintään 1-2 m) sisääntulossa, kehässä ja kehän laidalla, parkkipaikalla
sekä kaikkialla muuallakin näyttelypäivänä. Isot
luokat voidaan jakaa osiin, mikäli kaikki koirat
eivät mahdu kehään turvaetäisyyksin yhtä aikaa. Tuomari voi pyytää koiran esittäjää näyttämään koiran hampaat. Tuomari, toimihenkilöt
ja näytteilleasettajat eivät kättele.
• Huomioithan, että tuomaritelttaan eivät saa
tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat.
• Huolehdi hyvästä käsihygieniasta! Näyttelypaikalla on käsidesiä tarjolla, mutta jokaisen on
hyvä varata mukaan oma käsidesi, jotta se on
aina saatavilla.
• Suosittelemme asentamaan ja käyttämään
THL:n tartuntaketjujen jäljittämistä tukevan Koronavilkku-mobiilisovelluksen

Peruutus tuomarinmuutoksen vuoksi
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään
tuomarinmuutoksia. Jos haluat perua koirasi
osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi,
on peruutukset ilmoitettava kirjallisesti
(sähköposti: pasisoininen@outlook.com tai
kirje: Pasi Soininen, Nybackankuja 38, 04360
Tuusula)
viimeistään
keskiviikkona
16.9.2020. Ilmoita peruutuksessa koiran
nimi, rekisterinumero, maksamasi ilmoittautumismaksu sekä tilinumerosi. Laita liitteeksi koiran numerolappu sekä kopio ilmoittautumismaksun kuitista. Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä ja palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut.
Järjestäjä Suomen Salukikerho ry.

Erikoisnäyttely

Saluki Show

LAUANTAI
KEHÄ 1 – UROKSET
Säde Hohteri ......................... 53
Junioriluokka............................. 9
Nuorten luokka ......................... 7
Avoin luokka ........................... 12
LOUNASTAUKO
Käyttöluokka ............................. 2
Valioluokka ............................. 16
Veteraaniluokka........................ 7

LAUANTAI
KEHÄ 2 – NARTUT
Hannu Haapala...................... 35
Junioriluokka ............................. 4
Nuorten luokka .......................... 3
Avoin luokka .............................. 8
Käyttöluokka.............................. 5
LOUNASTAUKO
Valioluokka ................................ 9
Senioriluokka ............................. 6
Veteraaniluokka ........................ Kotikoiraluokka.......................... -

10:00

13:00

Parhaan uroksen sekä BIS-kilpailujen urosten edustajien valinta kehän jälkeen.

Näyttelyämme tukevat:

10:30

13:00

Lounastauon aikana käydään
Lapsi ja koira -kilpailu
Junior handler
Senior handler
Tuomarina Anne Lipponen
Parhaan nartun sekä BIS-kilpailujen narttujen edustajien valinta kehän jälkeen.
LOPPUKILPAILUT
Hannu Haapala
Näyttelyn vanhimman nartun palkitseminen
Parikilpailu
Pedigree-kilpailu
SUNNUNTAI
KEHÄ 2 – NARTUT
Säde Hohteri ......................... 53
Junioriluokka............................. 8
Nuorten luokka ......................... 3
Avoin luokka ........................... 18
LOUNASTAUKO
Käyttöluokka ............................. 3
Valioluokka ............................. 14
Veteraaniluokka........................ 7

10:00

13:00

Parhaan nartun sekä BIS-kilpailujen narttujen edustajien valinta kehän jälkeen.

SUNNUNTAI
KEHÄ 1 – UROKSET, 43
Hannu Haapala...................... 43
Junioriluokka ............................. 7
Nuorten luokka .......................... 5
Avoin luokka .............................. 8
Käyttöluokka.............................. 5
LOUNASTAUKO
Valioluokka ................................ 7
Senioriluokka ............................. 8
Veteraaniluokka ........................ 1
Kotikoiraluokka.......................... 2

10:00

13:00

Parhaan uroksen sekä BIS-kilpailujen urosten edustajien valinta kehän jälkeen.
LOPPUKILPAILUT
Säde Hohteri
BIS-liikkeet
BIS-pää
BIS-sileä
BIS-käyttö
BIS-veteraani
BIS-kasvattaja
BIS-jälkeläisluokka

BEST IN SHOW

LOPPUKILPAILUT
Hannu Haapala
Näyttelyn vanhimman uroksen palkitseminen
BIS-kotikoira
BIS-juniori
BIS-nuori
BIS-avoin
BIS-käyttö
BIS-valio
BIS-seniori
BIS-veteraani
BIS-sileä
BIS-desert bred
BIS-particolour
BIS-kasvattaja
BIS-jälkeläisluokka

BEST IN SHOW

Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustialan kampus, aluekartta.
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