TERVETULOA TURKKILAISTEN KISSOJEN ERIKOISNÄYTTELYYN KAAPELITEHTAALLE 26.7.2014!
Näyttelypaikka
Kaapelitehdas,Tallberginkatu 1 (Ruoholahti),
Helsinki.

Häkkijärjestys
Turkkilaiset kissat ovat sijoitettu yläkertaan.
Häkkijärjestyksen löydät portaiden yläpäästä.

Julkinen liikenne
Näyttelypaikalle pääsee hyvin myös julkisilla
kulkuneuvoilla; busseilla numero 20, 20N,
21V, 65A, 66A rautatieasemalta sekä metrolla
(Ruoholahti).

Omat häkit sijoitetaan häkkiriveihin niille
varattuihin ”koloihin”. Oman häkin pohjan
maksimi koko on 65 cm x 65 cm ja minimi 50
x 50 cm. Oman häkin käytöstä pitää ilmoittaa
etukäteen erikoisnäyttelyn järjestäjille,
ilmoitathan viipymättä
anne.nevala@vangora.net jos et ole
ilmoittanut siitä samalla kun ilmoitit kissan.

Oma auto
Kaapelitehtaan länsipuolella, Tammasaaren
laiturin rannassa ja myös sillan alitse rantaa
pohjoiseen eli Salmisaaren rannassa on
parkkitilaa.
Näyttelyohjelma
Erikoisnäyttelyn luettelon saat yläkerrasta.
Eläinlääkäritarkastus (1 jono)
Kissat tuodaan aamulla sisään
Kaapelitehtaan Tammasaarenlaiturin
puoleisesta sisäänkäynnistä, ovesta M1.
Eläinlääkärintarkastus on lauantaina klo 7.309.30. Tarkastus on yhteinen SUROKin
näyttelyn kanssa.
Saapumalla ajoissa eläinlääkäritarkastukseen
vältyt jonottamiselta ja näin autat omalta
osaltasi näyttelyn pysymiseen suunnitellussa
aikataulussa.
Mikäli kissa ei läpäise
eläinlääkärintarkastusta, se tulee toimittaa
pois näyttelypaikalta, jossa ei ole soveltuvaa
tilaa eläinlääkärin hylkäämille kissoille.
Tartuntavaaran vuoksi hylättyjen kissojen
kanssa samassa taloudessa asuvat kissat eivät
voi myöskään ottaa osaa näyttelyyn.
Erikoisnäyttelyssä noudatetaan Kissaliiton
rokotussääntöjä. Viimeinen mahdollinen
rokotuspäivä oli 11.7.2014.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen erikoisnäyttelyyn tapahtuu
yläkerrassa; vahvistuskirje kerätään silloin.

Jos osallistut myös SUROKin näyttelyyn, pidä
silmällä omaa vuoroasi. Omistajien on itse
huolehdittava siitä, että kissat tulevat ajoissa
arvosteluun. Assistenttien on vaikea tietää
missä päin hallia kissa sijaitsee. Ole siis
tarkkana ja seuraa oman tuomarisi pöydän
vieressä olevaa numerolistausta, ja huolehdi
että kissasi on vuorollaan arvostelussa.
Erikoisnäyttelyssä kissat arvostellaan
järjestyksessä aikuiset urokset, aikuiset
naaraat, kastraattiurokset, kastraattinaaraat,
nuoret, pennut, veteraanit ja lopuksi
lisäluokat. Kaikki värit kilpailevat yhdessä.
Viimeisenä valitaan rodun paras kissa.
Kissan esittelynumero (”kaulalappu”)
Kissan esittäjällä on oltava kissan numero
näkyvässä paikassa aina, kun kissa viedään
tuomarille arvosteluun.
Arvostelusetelit ovat noudettavissa
palkintopöydästä.
Erikoisnäyttelyn toimihenkilöt
Näyttelysihteeri: Inkeri Siltala,
inkeri.siltala@vangora.net, 050 586 5148
Yhdistyksen sihteeri, ilmoittautumiset: Anne
Nevala, anne.nevala@vangora.net, 040 549
3014
Näyttelypäällikkö: Marko Peura,
marko.peura@vangora.net, 0400 298811

