
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekis-
teritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerola-
pun kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula 
tms. Muista koirallesi myös näyttelyremmi, vettä ja vesikuppi! 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Koirien tulee saa-
pua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua arvostelun al-
kamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi siitä, että 
olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 

Näyttelypaikka ja ajo-ohjeet 
Näyttely järjestetään Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Osoite: Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki, www.vinttikoira.fi 
Pohjoisesta tultaessa ajetaan Tuusulantietä (tie nro 45) Hel-
sinkiin ja käännytään liittymästä Tammisto-Tapaninkylä. 
Liittymän jälkeen käännytään valoista vasemmalle suuntaan 
Paloheinä-Tuomarinkylä. Jatketaan Paloheinä-Tuomarinkylä 
–suuntaan suoraan opasteiden mukaan. Kun oikealla näkyy iso 
sininen kyltti: Tuomarinkylä, käännytään vasemmalle.
Etelästä tultaessa ajetaan Tuusulantietä ja käännytään liitty-
mästä Tuomarinkylä - Itä-Pakila - Paloheinä. Ajetaan liiken-
neympyrästä toisesta ulosmenosta Tuomarinkylää kohti. Vint-
tikoirakeskus on heti oikealla.

Hinnat
Sisäänpääsy 5€
Luettelo 5€
Parkkimaksu 5€

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink (ark. 11–17), puh. 09 887 30 320 tai info@showlink.fi 
Muut tiedustelut: rivale@kolumbus.fi 
Rokotukset:
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tulta-
essa jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suori-
teta takaisin. Rokotustodistukseen tulee olla merkitty rokotteen 
viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset 
rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiral-
la olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen 
tehosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäi-
selle koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti. 

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, 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 sisäloistar-
tunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä:
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on 
koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen si-
run pystyy lukemaan.Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois 
tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosi-
ru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Palkinnot
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudettavissa palkintopis-
teestä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Näyttelytoimikunta toivottaa kaikille 
mukavaa näyttelypäivää!

SVKL - Suomen Vintt ikoiraliitt o ry:n

Erikoisnäytt ely
Tuomarinkartanon vintt ikoirakeskus 5.8.2016



Arvosteluaikataulu
KEHÄ 1 ...............................................................................RING 1  
Anne Macdonald, Iso-Britannia .................................... Anne Macdonald, United Kingdom ..............79 
basenji ...................................................................................... Basenji ....................................................................28 10:00
saluki ........................................................................................ Saluki ......................................................................51 11:30
- pennut ................................................................................... - Puppies ..................................................................2 
- urokset ................................................................................... - Dogs .....................................................................23 
- nartut  .................................................................................... - Bitches  ................................................................26 
KEHÄ 2 ...............................................................................RING 2  
Christian Magre, Ranska ................................................ Christian Magre, France ................................77 
sloughi ...................................................................................... Sloughi ...................................................................14 10:00
azawakh ................................................................................... Azawakh ..................................................................4 
venäjänvinttikoira ................................................................... Borzoi .....................................................................59 11:00
- pennut ................................................................................... - Puppies ..................................................................1 
- urokset ................................................................................... - Dogs .....................................................................27 
- nartut  .................................................................................... - Bitches  ................................................................31 
KEHÄ 3 ...............................................................................RING 3  
Juan Carlos Vasconsellos, Paraguay............................... Juan Carlos Vasconsellos, Paraguay ..............79 
cirneco dell’etna ...................................................................... Cirneco dell’Etna ..................................................11 10:00
afgaaninvinttikoira ................................................................. Afghan Hound ......................................................26 
englanninvinttikoira............................................................... Greyhound ............................................................22 12:00
puolanvinttikoira .................................................................... Polish Greyhound ...................................................4 
* ibizanpodenco, karkeakarvainen ....................................... * Ibizan Hound, Rough-haired .............................1 
* ibizanpodenco, lyhytkarvainen .......................................... * Ibizan Hound, Smooth-haired ...........................7 
* faaraokoira ............................................................................ * Pharaoh Hound ....................................................8 
KEHÄ 4 ...............................................................................RING 4  
Stefano Corvi, Italia ....................................................... Stefano Corvi, Italy ........................................41 
irlanninsusikoira ..................................................................... Irish Wolfh ound ....................................................21 11:00
italianvinttikoira ..................................................................... Italian Greyhound ................................................20 
KEHÄ 5 ...............................................................................RING 5  
Catarina O. De Castro, Portugali ................................... Catarina O. De Castro, Portugal ...................90 
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni ........................... Podengo Portuguese Smooth-haired Miniature 27 10:00
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni ....................... Podengo Portuguese Wire-haired Miniature ....27 11:30
portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen .......... Podengo Portuguese Smooth-haired Medium size 7 
portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen ...... Podengo Portuguese, Wire-haired Medium size 8 
* skotlanninhirvikoira............................................................ * Deerhound ..........................................................21 
KEHÄ 6 ...............................................................................RING 6  
Yves-Emmanuel Vilanova, Ranska ................................ Yves-Emmanuel Vilanova, France .................66 
whippet .................................................................................... Whippet .................................................................61 10:00
- pennut ................................................................................... - Puppies ..................................................................4 
- urokset ................................................................................... - Dogs .....................................................................25 
- nartut  .................................................................................... - Bitches  ................................................................32 
* unkarinvinttikoira ............................................................... * Hungarian Greyhound ........................................5 

Loppukilpailut

    BIS – pentu – Puppy Yves-Emmanuel Vilanova
    BIS – käyttöluokka – Working Class Catarina O. De Castro
    BIS – jälkeläisluokka –S Progeny Group Juan Carlos Vasconsellos
    BIS – juniori – Junior Christian Magre
    BIS – kasvattaja – Breeders Group Stefano Corvi
    BIS – veteraani – Veteran Anne Macdonald
    Best in Show Juan Carlos Vasconsellos


