Tervetuloa Pohjoisen Rotukissayhdistyksen Kempeleen kansainväliseen
kissanäyttelyyn 7.-8.7.2018!
Toimihenkilömme auttavat kaikissa näyttelyyn liittyvissä kysymyksissä ennen näyttelyä ja sen aikana.
Toimihenkilön tunnistaa nimilapusta.
Tarkista vahvistuskirjeestä sekä näyttelyaamuna luettelosta, että kissasi tiedot ovat oikein. Mikäli tiedoissa
on virheitä, ota viipymättä yhteyttä näyttelysihteeriin, mieluiten sähköpostitse: porok.nayttely@gmail.com tai
näyttelyaamuna sihteeristöön.
Eläinlääkärintarkastus tehdään pistokokeina. Näyttelysääntöjen mukaiset rokotukset ja todistukset (ks.
www.kissaliitto.fi) tarkistetaan kaikilta näyttelypaikalle tulevilta kissoilta. Eläinlääkärintarkastus on lauantaina klo
8.00-10.00 ja sunnuntaina klo 8.00-9.00. Rokotustodistuksesta on löydyttävä viimeinen rokotuspäivä sekä
viimeinen voimassaolopäivä. Tehosterokote on annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Kaikilla
näyttelyyn osallistuvilla kissoilla on oltava tunnistusmerkintä. Eläinlääkäri ja näyttelyn hyvinvointivastaava
tulevat kiertämään hallissa molempina päivinä tarkkailemassa kissojen hyvinvointia.
Kulku eläinlääkärintarkistukseen tapahtuu Kempelehallin alaovista. Hallin pääoven/kahvion kautta kulku kissojen
kanssa on kielletty. Alaovet suljetaan eläinlääkärintarkistuksen päätyttyä ja näyttelypäivän aikana kulku tapahtuu
ainoastaan kahvion kautta.
Ilmoittautuminen tapahtuu rokotusten tarkistuksen yhteydessä. Jos kissasi on paikalla molempina päivinä,
varmistathan, että hyväksymismerkintä tulee listaan molemmille päiville. Saat luettelon, josta voit tarkistaa kissasi
numeron. Vahvistuskirjeitä ei tarvitse tulostaa.
Häkkipaikkoja ei ole numeroitu, eikä paikkoja varata pyynnöstä etukäteen. Mikäli kissasi on paikalla myös
sunnuntaina, verhot tai oman kevythäkin voi jättää paikalleen lauantaina. Oman häkin minimikoko on 50x50x50
cm. Mikäli perjantaina osallistuu talkoisiin, voi varata häkkipaikan ja sisustaa häkin jo silloin.
Arvostelu alkaa lauantaina klo 10.30 ja sunnuntaina klo 9.30. Omistajat voivat itse esitellä kissat tuomarille.
Pyydämme näytteilleasettajia seuraamaan tuomarin arvostelua ja valmistautumaan hyvissä ajoin tuomaan oman
kissansa arvosteluun, jotta näyttely etenee sujuvasti. Tuomarin paras -valinnat tehdään heti laatuarvostelujen
jälkeen. Tuomarin paras -valintojen ja paneelin välissä on tauko.
Huomioittehan, että näyttelyssämme kissojen kävelyttäminen valjaissa on kiellettyä.
Kissan esittelijällä tulee olla kissan numero näkyvässä paikassa aina, kun kissa viedään tuomarille arvosteluun,
VP- ja TP-valintoihin tai paneelipaikalle.
Arvostelusetelit ovat noudettavissa arvostelun jälkeen sihteeristön läheisyydestä. Saat kissallesi ruusukkeen
ruusukepöydästä näyttämällä arvostelusetelisi.
Paneeli on molempina päivinä häkitön. Paneelipaikalle järjestetään koontialue, johon omistajat tuovat kissansa
suoraan assistenteille. Kissa tuodaan alueelle viimeistään edellisen luokan paneelin aikana ja kissan
saapumisesta ilmoitetaan paneelijärjestelijälle. Tarvittaessa myös alueella olevia häkkejä voi käyttää, mutta
siinäkin tapauksessa kissan saapumisesta on ilmoitettava järjestelijälle. Kissa luovutetaan paneeliin suoraan
assistentille, jonka jälkeen omistaja siirtyy paneelialueen toiseen päähän vastaanottamaan kissansa. Kuulutuksia
seuraamalla selviää paneelin tarkempi alkamisaika sekä paneelijärjestys.
Safariteema! Lauantaina näyttelyssä on epävirallisina lisäluokkina:
- viidakon kuningas
- viidakon kuningatar

- paras näytteilleasettajan asu
- paras häkkisisustus
- paras pantteri
- paras tiikeri
- paras leijona
Jokainen tuomari valitsee lauantaipäivän kissoistaan ehdokkaansa viidakon kuninkaasta ja kuningattaresta
paneeliin, jossa tuomarit äänestävät voittajan. Muihin kilpailuihin ilmoittaudutaan lauantaiaamuna klo 11.00
mennessä infopisteessä, kilpailut käydään ennen paneelia ja palkinnot jaetaan paneelin aikana.
Järjestämme näyttelyssämme keräyksen Oulun Eläinsuojeluyhdistykselle kodittomien kissojen auttamiseksi.
Yhdistyksen keräyspisteeseen voit lahjoittaa kissatarvikkeita ja ruokaa.
Ruokailu: Näyttelyhallissa on kahvio, josta saa myös lounasta. Kempeleen keskuksessa ja kauppakeskus
Zeppeliinissä on useita ruokapaikkoja.
Näyttely päättyy lauantaina viimeistään klo 18 ja sunnuntaina klo 16.00. Varhaisempi poistuminen tullaan
sallimaan lauantaina kissoille, jotka eivät ole tulleet nominoiduksi paneeliin. Poistumisaika tulee olemaan noin 20
minuuttia ja sen ajankohta tullaan ilmoittamaan tp-valintojen jälkeen. Muistattehan, että kissat, joille on myönnetty
erillinen poistumislupa, eivät 1.1.2017 voimaan tulleen säännön mukaan saa osallistua tuomarin parhaiden
valintoihin.
Huolehdittehan näyttelypaikan yleisestä siisteydestä koko näyttelyn ajan.
Pystytystalkoot alkavat perjantaina klo 16, paikalle voi tulla myöhemminkin. Näyttelyn purkaminen alkaa
sunnuntaina heti näyttelyn päätyttyä. Kaikki halukkaat ovat erittäin tervetulleita auttamaan näyttelyn
pystyttämisessä ja purkamisessa!
Lisätietoja:
Näyttelysihteeri: Anna Korhonen, puh. 050 410 9010
Näyttelypäällikkö: Riikka Turpeinen, puh. 050 486 8851

Tervetuloa Kempeleeseen!

Näyttelyä sponsoroi

