RUROK

Ruuhka-Suomen
Rotukissayhdistys ry.

RUROKIN 121. & 122. KANSAINVÄLINEN ROTUKISSANÄYTTELY
25. & 26.8.2018 Koirakeidas, Vantaa
Paikka:

Koirakeidas, Omistajat voivat itse esitellä kissansa tuomareille.
Vantaanpuistontie 29, 01730 Vantaa
(löytyy joillain navigaattoreilla myös osoitteella Åbyntie 2) Häkkien koko on 65 x 65 x 56 cm, ei kaksoishäkkejä.
www.koirakeidas.com Omat häkit on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Oman häkin minimikoko on 50 x 50 x 50 cm ja sen on
Ilmoittautuminen: 1 5.6.2018 klo 00:00–1.8.2018 klo 23:59 mahduttava tarjoamallemme häkkipaikalle.
Eläinlääkärintarkastus:
lauantaina 25.8. klo 7.30–9.00 Näyttelysihteeri: Kati Nieminen, Puh. +358 40 776 1395
sunnuntaina 26.8. klo 7.30–8.30 (näyttelysihteeri on tavoitettavissa puhelimella pääasiasAvoinna yleisölle:
sa ilta-aikaan)
lauantaina 25.8. klo 10–17.00
sunnuntaina 26.8. klo 10–16.00 Näyttelypäällikkö: Jukka Laine, puhelin: +358 44 930 6273
Arvostelut alkavat:
la 10.00, su 9.00 Pääassistentti: Marko Lahtinen, nebbis@gmail.com
Näyttely päättyy:
lauantaina klo 17.00 Leimakortit lähetetään:
Kati Nieminen
sunnuntaina klo 16.00
Luisukatu 4 a 1, 33240 Tampere
Kissoja enintään 400/päivä
Tuomarioppilasanomukset:
Marianne Surakka
Kategoriat:
1, 2, 3, 4 ja Kotikissat
marianne.surakka@rurok.fi
Kutsutut tuomarit:
Hornell Henry (PL) AR Myynti- ja rotupöydät:
Sinikka Laine,
Lubrano Robert (FR ) 1,2,4D
sinikka.laine@rurok.fi, +358 50 511 1399
Preiss Karl (NO) AR Huom. Myynti- ja rotupöytiä voidaan ottaa erittäin
Reijers Eric (CZ) AR rajoitettu määrä. Tarkempi pöytien määrä selviää viimeisSaetre Raymond Alessandro (NO) 1,2 tään näyttelyn ilmoittautumisen päätyttyä, kun lopullinen
Sneum Hanne-Sofie (DK) AR kisssamäärä on selvillä. Tästä syystä emme voi toistaiseksi
Veland Anne (NO) AR luvata varmuudella, että pöytäpaikkaa on mahdollista
saada.
Näyttelymaksut:
Rurokin jäseniltä 37 € / kissa / päivä
Näyttelyluettelon hinta 3€ sisältää kummatkin päivät,
FIFe-jäseniltä 39 € / kissa / päivä
näyttelyluettelo ostettuna paikanpäältä 5€ (paikan päällä
FIFen ulkopuolisilta 50 € / kissa / päivä
on saatavilla rajoitettu määrä).
Yksi leimakortti/päivä/talous hyväksytään
Arvosteluruusukkeet ovat maksullisia. VP ja TP ruusukkeet/palkinnot ovat maksuttomia.
Tilinumero: FI92 4210 0010 0687 30 (Myrskylän Säästöpankki) Vastaanotamme yhden leimakortin / päivä / talous.
Sähköposti
show@rurok.fi Muutokset: Vain väri- ja luokkamuutokset ovat mahdollisia 1.8.2018 jälkeen. Ilmoitettujen kissojen vaihtaminen
Näyttelyluokat: 1-17. Huomioithan, että kissan jokaiseen toisiin maksaa 5€ per kissa ilmoittautumisajan päätyttyä!
luokkaan laitetaan oma ilmoittautuminen.
Muutokset ja tiedustelut sähköpostitse: show@rurok.fi
Veteraaniluokka perusarvostelun yhteydessä 10 € / kissa, Näyttelyyn ilmoitetun kissan omistajan/omistajien
erikseen normaali näyttelymaksu
jäsenyyden omaan jäsenyhdistykseen on oltava voimasKasvattaja- ja siitosluokat ovat maksuttomia, jos kissa
sa ennen näyttelyyn ilmoittautumista. Näyttelymaksut
osallistuu muuhun luokkaan, erikseen normaali näyttely- OmaKissa-järjestelmän ohjeiden mukaisesti, sitova ilmoitmaksu. Näyttelyssä noudatetaan FIFen ja Suomen
tautuminen. Maksaessasi leimakortilla, valitse se makKissaliiton sääntöjä.
sutavaksi ja toimita kortti välittömästi näyttelysihteerille.
Eläinlääkärintarkastus suoritetaan pistokokein. Tarkasta Vahvistuskirjeet tulevat OmaKissan kautta, viikkoa ennen
voimassa olevat rokotussäännöt, sekä näyttelyssä tarvit- näyttelyä.
tavat todistukset.
Rekisterikirja ja/tai rokotustodistus on esitettävä eläinlääkärintarkastuksessa. Kaikilla näyttelyyn osallistuvilla
kissoilla oltava tunnistusmerkintä (myös alle 10kk kotikissat, luovuttamattomat pennut jne.).

