
 

 

 

 

 

 

 
 

RUROKIN 131. & 132. KANSAINVÄLINEN ROTUKISSANÄYTTELY 
19.12.2020. ja 20.12.2020 Högfors-Ruukki, Karkkila 

 

Paikka: Oy Högfors-Ruukki Ab 
Osoite: Valurinkatu 4, 03600 Karkkila 
Ilmoittautuminen: 11.11.2020 – 6.12.2020 
Kissan viimeinen mahdollinen rokotuspäivä: 4.12.2020 
Kahden sertin näyttely: 

Kaksi näyttelyä / päivä: ”Selma” & ” Kyösti” 
Kategoriat: Lauantai: Kategoriat 2 ja 3 

Sunnuntai: Kategoriat 1, 4 ja KK 
 
Kissoja enintään: 240 / päivä 
Mahdollinen karsinta suoritetaan ilmoittautumisen 
saapumispäivän perusteella 
Eläinlääkärintarkastus, pistokokein: 
lauantaina 19.12. klo 7.30–9.00 
sunnuntaina 20.12. klo 7.30–9.00 
Koronarajoitusten takia näyttely on suljettu yleisöltä 
sekä yksi näytteilleasettaja per kissa(t) näyttelyhalliin. 

 

Kutsutut tuomarit: 
Kai Ruonala FI AR  
Marjatta Koskenkangas FI 1, 2, 4  
Kristiina Rautio FI, 1,2,D 
Riikka Turpeinen FI 1, 2 
Tatyana Moraru-Puranen FI 3,4 
 
Lisää tuomareita kutsutaan 
tarvittaessa. Huom! Näyttelyyn 
on saatu FiFen erikoislupa 
järjestää kansainvälinen 
näyttely kotimaisin tuomarein. 

 

Näyttelymaksut: 40€ / kissa / näyttely 
FIFen ulkopuolisilta 50€ / kissa / näyttely 
 
Perinteisellä leimakorttilla ilmoittautuminen: 
1 kissa per päivä per talous 
Sähköisellä leimakoodilla ilmoittautuminen ei ole 
rajoitettu. Perinteiset leimakortit lähetetään Kati 
Niemiselle: Ristimäentie 13 A 2, 33470 Ylöjärvi 
 
Tilinumero: FI92 4210 0010 0687 30 (Myrskylän SP) 
Kasvattaja- ja siitosluokat ovat maksuttomia, jos kissa 
osallistuu muuhun luokkaan, erikseen normaali 
näyttelymaksu.  
 
Näyttelyluokat: 1–17. Huomioithan, että kissan jokaiseen 
luokkaan laitetaan oma ilmoittautuminen. Veteraanit: 20€ / 
näyttely (jos kissa osallistuu myös normaali arvosteluun)  

 

Näyttelysihteerit: Kati Nieminen ja Tiina Myllyharju   
                                              show(at)rurok.fi  
Näyttelypäällikkö: Jukka Laine, 044 930 6273 
Pääassistentti: Jonna Varhama jonna.varhama(at)iki.fi tai 
FaceBookin kautta. 

 

Tuomarioppilasanomukset ja myyntipöydät: 
marianne.surakka(at)rurok.fi 

 

Näyttelyluettelon hinta 3€ / päivä, näyttelyluettelo 
ostettuna paikanpäältä 5€ (paikan päällä on saatavilla 
rajoitettu määrä luetteloita). 
Arvosteluruusukkeet ovat maksullisia. VP ja TP 
ruusukkeet/palkinnot ovat maksuttomia. 

 

Muutokset ja tiedustelut sähköpostitse: show(at)rurok.fi 
Vain väri ja luokkamuutokset ovat mahdollisia 6.12.2020 
jälkeen. 

 

Eläinlääkärintarkastus suoritetaan pistokokein. 
Tarkasta voimassa olevat rokotussäännöt, sekä näytte- 
lyssä tarvittavat todistukset. Rekisterikirja ja/tai rokotus- 
todistus on esitettävä sisään tullessa. Kaikilla näyttelyyn 
osallistuvilla kissoilla oltava tunnistusmerkintä (myös alle 
10kk kotikissat, luovuttamattomat pennut jne.). 

 

Näyttelyssä noudatetaan THL:n koronaohjeita ja 
yhdistyksen näyttelykohtaisia koronaohjeita (ohjeet 
tulevat sähköpostilla näyttelyn vahvistuskirjeen 
yhteydessä ja löytyvät Rurokin sivuilta rurok.fi). 

 

Näyttelyyn ilmoitetun kissan omistajana / omistajien 
jäsenyyden omaan jäsenyhdistykseen on oltava voimassa 
ennen näyttelyyn ilmoittautumista, sitova ilmoittautu- 
minen.  Vahvistuskirjeet tulevat OmaKissan kautta, 
viikkoa ennen näyttelyä. 

 

Näyttelyssä noudatetaan FIFen ja Suomen Kissaliiton 
sääntöjä. 
Häkkien koko on 65 x 65 x 56 cm, ei kaksoishäkkejä. 
Omat häkit on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. 
Oman häkin minimikoko on 50 x 50 x 50 cm ja sen on 
mahduttava tarjoamallemme häkkipaikalle. 

 

Mikäli osallistut päivän molempiin näyttelyihin, 
muista tehdä oma ilmoittautuminen kumpaankin! 
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