Tervetuloa Amerikanakitojen Erikoisnäyttelyyn
21.8.2021 Mikkeliin
Kiitos ilmoittautumisesta Suomen Amerikanakita ry:n erikoisnäyttelyyn. Tämä kirje
sisältää tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelypäivään, joten toivomme Sinun
tutustuvan tähän huolella.
Näyttelypaikka
Erikoisnäyttely pidetään ulkona Mikkelin MAH Ry:n Koiraurheilukeskuksen agility-kentällä, joka sijaitsee
harjoitushallien päädyssä. Huolehdithan näyttelypaikan siisteydestä!

P1 PARKKIPAIKKA
(Raivattu metsä pois
tämän google-kuvan
jälkeen)

Näyttelypaikka

Ajo-ohjeet ja parkkipaikka
Osoite: Raviradantie 21, 50100 Mikkeli. Auton voit vapaasti parkkeerata P1-kyltin osoittamalle
parkkipaikalle, joka on aivan vastapäätä näyttelypaikkaa tien toisella puolella.
Koronaohjeet
Tapahtumassa noudatetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin suosituksia sekä Itä-Suomen aluehallintoviraston
antamia koronapandemiaan liittyviä linjauksia yleisötapahtumien järjestämisestä. Olemme varanneet
paikalle käsidesiä runsaasti, käytäthän sitä usein. Pyrithän noudattamaan 2 m turvaväliä muihin.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Alueella on wc-tilat sisätiloissa, jossa on käsienpesumahdollisuus.
Huomaa, että telttoja ei sallita pystytettävän alle 2m:n läheisyyteen kehän laidalta.
Henkilö, jolla on sairastumiseen viittaavia oireita ei saa osallistua tapahtumaan. Tarpeettomia fyysisiä
kontakteja tulee välttää. Jokainen henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, kokeen
järjestäjä, toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa mahdollisesta korona-altistumisesta tai
sairastumisesta.
Numerolappu ja sisäänpääsy
Ohessa on koirasi numerolappu. Näyttelyyn ei ole sisäänpääsymaksua. Rokotukset tarkastetaan
pistokokein. Koirien tulee olla paikalla vähintään puoli tuntia ennen ohjeellista arvosteluaikaa.
Näyttelypaikka avataan klo 9.00, näyttelyssä on eläinlääkäri tavoitettavissa tarpeen vaatiessa. Näyttelyyn
ilmoittamattoman koiran voi tuoda paikalle, kunhan sillä on rokotukset kunnossa.
Näyttelyluettelo ja arvostelut
Näyttelyssämme on käytössä showlinkin sähköinen mobiililuettelo, paperista luetteloa ei ole.
Mobiililuettelo lunastetaan showlinkin sovelluksesta hintaan 2,99 €. Kaikki arvostelut tulevat sähköisenä
myös sekä suoraan showlinkin tulospalveluun, että näytteilleasettajien sähköpostiin.

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Kaikkien näyttelypaikalle tuotavien koirien on oltava rokotettu Kennelliiton voimassaolevien
rokotusmääräysten mukaisesti ja koirien on muutoinkin täytettävä em. ohjeessa tartuntatautien leviämisen
varalta annetut määräykset. Kaikkien näyttelypaikalle tuotavien koirien on oltava myös tunnistusmerkitty
Kennelliiton voimassaolevien tunnistusmerkintämääräysten mukaisesti. Voimassaolevat rokotus- ja
tunnistusmerkintäohjeet löydät osoitteesta www.kennelliitto.fi.
Muista ottaa rekisteri- ja rokotustodistukset mukaan!
Antidoping
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping – säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007.
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.
Ilmoittautumismaksun palauttaminen
Puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi hylätyn koiran ilmoittautumismaksua ei
palauteta. Mikäli Erikoisnäyttely 2021 joudutaan perumaan/siirtämään COVID19 epidemiasta johtuen,
ilmoittautumismaksut palautetaan, mutta palautuksesta peritään 5€ käsittelykulu per tilisiirto.
Valokuvaus ja Live-Stream
Voittajat valokuvataan kehän päätyttyä palkintojen ja tuomarin kanssa. Myös kiertopalkintojen voittajat
kuvataan! Mahdollisuuksien mukaan kehästä lähetetään Live-Stream näyttelyn Facebook-tapahtumaan.
Parikilpailu
Järjestämme näyttelyssä myös epävirallisen parikisan. Parikilpailuun ilmoittaudutaan paikanpäällä, ja siihen
voi ilmoittaa mitkä tahansa kaksi amerikanakitaa kilpailemaan, jotka pystyvät esiintymään yhdessä.
Parikilpailussa yksi henkilö esittää kaksi koiraa samanaikaisesti. Parikilpailun osallistuminen 10e/pari.
Varaathan tasarahan!
Kiertopalkinnot
Mikäli hallussasi on kiertopalkinto(ja) viime vuodelta, niin toimita se näyttelypaikalle ennen arvostelun
alkamista.
Terveiset hallitukselle
Näyttelyssä voit tavata monia hallituslaisia. Paikalla on myös palautelaatikko, johon voi jättää hallituslaisille
terveiset anonyymisti.
Tuotemyynti
Paikalla on sponsorimme Winner.dog myymässä koiranruokaa, shampoita, hoitoaineita ja turkinhoitovälineitä. Pistäydy ihmeessä heidän teltallaan kuulemassa tarjoukset ja tutustumassa tuotteisiin! Voit myös
tehdä verkkokaupasta ennakkoon tilauksen tuotteista, jotka noudat paikanpäältä:
https://www.winner.dog/
Tiedustelut
Tiedustelut Suvi Seppänen, suvitus.seppanen@gmail.com tai 050 308 6088.
Tapahtuman Facebook -sivut
American Akita Specialty Show 2021

AIKATAULU
Aikataulu on ohjeellinen. Huolehdi, että olet ajoissa paikalla.
Tuomari: Paavo Mattila, Suomi
Näyttelypaikka avataan klo 9.00
10.00 pennut 2
- Nartut 5-7 kk 2
ROP-pennun valinta
Turisti luokka 8
- Urokset 6
- Nartut 2
ROP- ja VSP-turistin valinta
10.45 urokset 20
- Juniorit 7
- Nuoret 3
- Avoin 4
- Valiot 4
- Veteraanit 2
Lounastauko
13.15 nartut 29
- Juniorit 8
- Nuoret 3
- Avoin 5
- Valiot 11
- Veteraanit 2
Kasvattajaluokat 6
Loppukilpailut alkavat noin klo 15 seuraavassa järjestyksessä
ROP-kasvattaja
ROP- ja VSP- junior
ROP- ja VSP-veteraani
ROP ja VSP
Paras Pari
Parhaat tassut
Paras häntä
Paras pää
Ja lopuksi valitaan vielä perinteisesti Special Best In Show jossa kisaavat Rop-pentu, Rop-turisti ja Rop.
Toivotamme mukavaa näyttelypäivää Sinulle ja amerikanakitallesi!

Lämpimät kiitokset pääyhteistyökumppaneille

ja muulla tavoin näyttelyn onnistumiseen myötävaikuttaneille

