Tervetuloa siperianhuskyjen
erikoisnäyttelyyn
24.-25.9.2022 Puolangalle!
Ohessa koirasi näyttelynumero sekä
näyttelyn arvioitu aikataulu. Muista ottaa
mukaan koirasi rekisteritodistus,
rokotustodistukset ja näyttelynumero.
Numerolapun kiinnittämistä varten
kannattaa varata hakaneula, ja muistathan
myös näyttelyremmin, makuualustan ja
vesikupin.

Näyttelypaikka: Matkailukeskus
Paljakka, Paljakkakeskus, 89140 Kotila

Ajo-ohjeet:
Kajaanin suunnasta: Kajaanista 5-tietä n.
40 km. Ristijärveltä käännytään Puolangan
suuntaan (tie nro. 888), jota n. 23 km.
Safaritalon risteyksestä käännytään
oikealle Hoikanvaarantielle, jota 3 km.
Käännytään hiihtokeskukseen oikealle.
Paltamon suunnasta: Puolankaa kohti n.
25 km. Käännytään oikealle Ristijärvelle
päin (tie nro. 888), jota 10 km. Safaritalon
risteyksestä vasemmalle 3 km ja
käännytään hiihtokeskukseen oikealle.
Oulun suunnasta: Oulusta Utajärvelle,
josta Puolangalle. Ohi PuolanganPaltamon, Kajaanin suuntaan 26 km, josta
vasemmalle (tie nro. 888), jota 10 km.
Safaritalon risteyksestä vasemmalle 3 km
ja käännytään hiihtokeskukseen oikealle.

Saapuminen:
Rokotusten tarkastus avataan klo 8.30 ja
sulkeutuu klo 12. Rokotukset tarkastetaan

kaikilta, joten varaudu esittämään koirien
rokotustodistukset ennen kehää.
Huomioithan, ettei näyttelymaksua
palauteta, jos koiran osallistuminen estyy
vanhentuneiden tai puutteellisten
rokotusten vuoksi. Huolehdi siitä, että olet
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla!
Telttojen pystyttäminen merkitylle alueella
on sallittu perjantai-illasta klo 18 lähtien.
Asuntoautoilla tai asuntovaunuilla alueelle
saapuvia ohjeistetaan lunastamaan
majoittuminen keilahallilta.

Rokotusmääräykset:
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton
rokotusmääräyksiä.

Hinnasto ja luettelot:
Ei pääsy- tai parkkimaksua.

Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme 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 ostaa sovelluksen kautta näyttelyä
edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan
näyttelypäivän aamuna kello 6:00.
Ennakkoon paperisen luettelon tilanneet
voivat lunastaa sen 3 euron hintaan
rokotusten tarkastuspisteestä.

Sähköiset arvostelut:
Näyttelyssä on käytössä sähköiset
arvostelut, joten kehissä ei jaeta paperista
arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään
koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan

sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat
luettavissa myös Showlinkin
tulospalvelusta sekä Kennelliiton
jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.

Ruokailu:
Pub Riekossa tarjoillaan lounas
molempina päivinä hintaan 15,90e (lapset
alle 12v 9,90e) klo 10-12.30, jonka
ennakkotilaukset 16.9. mennessä
sähköpostitse osoitteeseen
info@hotelpaljakka.fi. Alueella toimii myös
ravintola Villas ja makkaranmyyntipiste.

Aikataulu:
Arvostelu kehissä alkaa lauantaina klo 10
ja sunnuntaina klo 9.30. Tuomari
arvostelee keskimäärin 15-20 koiraa
tunnissa. Alla arvostelujärjestys kehissä.
Olethan ajoissa paikalla. Molemmissa
kehissä pidetään lounastauko, lauantaina
noin klo 11.30-12.30 ja sunnuntaina noin
klo 11.00-12.00 niin, että kehät ovat tauolla
minimissään 40 minuuttia yhtäaikaisesti,
jotta kaikille taataan mahdollisuus
ruokailuun rauhassa. Aiemmin ilmoitetulle
varatuomarille siirretty luokka on ilmoitettu
* aikataulussa.

Tiedustelut:
Mira Pietikäinen: 050 0410028 /
mirapietikainen@gmail.com

Lauantai 24.9.2022 klo 10.00
Kehä 1
Tuomari: Mari Pajaskoski (54)
* Pennut
9 kpl
ROP-pentu
Avoin luokka urokset
27 kpl
Valioluokka urokset
7 kpl
Veteraaniluokka urokset 11 kpl
Kehä 2
Tuomari: Tapio Kakko (61)
Junioriluokka urokset
32 kpl
Nuorten luokka urokset
6 kpl
Käyttöluokka urokset
23 kpl
Paras uros

Sunnuntai 25.9.2022 klo 9.30
Kehä 1
Tuomari: Mari Pajaskoski (60)
Avoin luokka nartut
35 kpl
Valioluokka nartut
7 kpl
Veteraaniluokka nartut
18 kpl
Paras narttu
ROP-veteraani
ROP-kasvattajaluokka
17 kpl
Kehä 2
Tuomari: Tapio Kakko (66)
Junioriluokka nartut
22 kpl
Nuorten luokka nartut
10 kpl
Käyttöluokka nartut
34 kpl
ROP-jälkeläisluokka
7 kpl
ROP-juniori
ROP

