Suomen Rotukissayhdistys ry
157. & 158. KANSAINVÄLISET ROTUKISSANÄYTTELYT

14. - 15.7.2018 KERAVALLA

Näyttelyluokat: 1-17
Ilmoittautumisaika: 1.4.–12.6.2018. Ilmoittautumiset ensisijaisesti Omakissa-järjestelmän
kautta. Kirjaudu palveluun osoitteessa https://omakissa.kissaliitto.fi/. Näyttelymaksujen
eräpäivä on HETI. (Maksamattomat ilmoittautumiset voidaan poistaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.) Jos maksat leimakortilla, postita se VÄLITTÖMÄSTI ilmoittautumisen
jälkeen näyttelysihteerille.
Näyttelymaksut:

EARLY BIRD HINTA 1.4.-14.4.
• SUROK jäsen 34€, muut 36€, FIFen ulkopuolinen 50€
15.4 - 12.6. HINNAT
• SUROKilaisten kissat 36 € / kissa / pv (viite 20132)
• FIFe-jäseniltä 38 € / kissa / pv (viite 01135)
• FIFen ulkopuolisilta 50 €/ kissa / pv (viite 03133)
• Veteraaniluokka perusarvostelun ohella
10 € / kissa, erikseen 36 / 38 € / kissa.
• Tarkistusluokka erikseen 25 €, arvostelun
yhteydessä 15 €.
• Kasvattaja- ja siitosluokat ovat maksuttomia, jos
kissa osallistuu muuhun luokkaan
• Näyttelyyn osallistumattoman kaverikissan maksu 10 €
(sis. ellmaksun, ei häkkipaikkaa), kaverikissat
ilmoitettava näyttelypäällikölle etukäteen!

• Näyttelyluettelo: Omakissan kautta tilattuna ja 		
maksettuna 3 €, paikan päällä 5 €. Luettelo on 		
yhdistetty ja kattaa molemmat näyttelypäivät.
Ilmainen sähköinen luettelo julkaistaan 		
kotisivuilla.
• Näyttelymaksut maksetaan
Omakissa-järjestelmästä saatavien tietojen 		
mukaisesti ilmoittautumisen yhteydessä.
• Serti- ja valmistumisruusukkeet ovat
maksuttomia (vaihdettavissa leimoihin).
• Leimakortit käytössä!
• Kesken-tilaan jääneet ilmoittautumiset
poistetaan ilman erillistä ilmoitusta

Mikäli ilmoittautuminen Omakissa-järjestelmän kautta ei onnistu, voi ilmoittautumisen tehdä
kirjallisesti kotimaisten näyttelyiden ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen: Eeva Lindblom,
Kantohaka 4 H 31, 02410 KIRKKONUMMI, 050-346 6746, show@surok.fi. Näyttelymaksut
maksetaan SUROKin tilille IBAN: FI37 22981800028263, SWIFT/BIC: NDEAFIHH, viitenumerot
on mainittu yllä näyttelymaksujen yhteydessä. Täytä oma ilmoittautumislomake kummallekin
päivälle. Kopio maksukuitista on liitettävä paperisen ilmoittautumisen mukaan.
Karsinta suoritetaan ilmoittautumispäivän (Omakissa) / lomakkeen saapumispäivän
perusteella – mukaan otetaan 450 ensimmäistä ilmoittautumista kummallekin päivälle.
Luokkamuutokset näyttelysihteerille vain kirjallisesti tai sähköpostilla show@surok.fi.
Näyttelyssä noudatetaan FIFen ja Kissaliiton sääntöjä. Omistajat voivat itse esitellä kissansa
tuomarille.
Assistenttien ilmoittautuminen 12.6.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
assistentit@surok.fi. Assistenteille tarjotaan lounas ja maksetaan korvaus (30 € tai
leimakortti / päivä). Pääassistentti: Kirsi Ovaskainen
Eläinlääkäriassistentit aamuiksi, ilmoittautuminen 12.6.2018 mennessä sähköpostitse
anne.nevala@surok.fi
Rotupöydät ja myyntipaikat: Varaukset 12.6.2018 mennessä. Rotupöydät 10 € / päivä,
kaupalliset paikat sopimuksen mukaan (pöydät eivät sisälly hintoihin).
Varaukset: kauppiaat@surok.fi
Ilmoitukset näyttelyluetteloon: 12.6.2018 mennessä. Kasvattajat 1/1 sivu 60 €, 1/2 sivu
32 € (koko A4). Kaupalliset ilmoitukset sopimuksen mukaan.
Yhteyshenkilö: Jenina Törmänen, jenina.tormanen@surok.fi

VEHREÄ KERAVA ODOTTAA, TERVETULOA!

Tulonsa vahvistaneet tuomarit:
Balikova Katarina (SK)
1, 2
Carnbrand Åsa (SE)
1, 2
Cinque Francesco (IT)
4
Edström Michael (SE)
1, 2, D
Ghibaudo Alessandro (IT)
1, 2
Isakov Vladimir (BY)
AB
Krogh Minna (DK)
AB
Peltonen Martti (SE)
B, 2, 3, 4
Reijers Eric (CZ)
AB
Sagurski Dietmar (DE)
AB
Sierra Bernal Miguel Angel (MX)
1, 2
Urban Martin (CZ)
3, 4
Westerlund Marie (SE)
AB
Muutokset mahdollisia.
Paikka: Kalevan Urheilupuisto, Metsolantie 3,
04200 Kerava, www.kerava.fi
Eläinlääkärin tarkastus: la klo 7:30 - 9:00,
su klo 7:30 - 8:30. Rokotusten/todistusten tarkistus on pakollinen kaikille osallistuville kissoille.
Eläinlääkärintarkastus pistokokein. Viimeinen
mahdollinen rokotuspäivä näihin näyttelyihin on
perjantai 29.6.2018.
Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassaoleva kissarutto- ja nuharokotus (herpes ja calici).
Rokotteiden tehostaminen ja voimassaolo rokotteen
valmistajan ohjeistuksen mukaan. Eläinlääkärin merkintä
voimassaolosta ei saa ylittää valmistajan ohjeistusta. Ensimmäisen kerran annettu kissanuharokotus on voimassa vasta toisen rokotuskerran jälkeen (=perusrokotus).

Arvostelu alkaa: la klo 9:30, su klo 9:00
Kaikki rodut arvostellaan molempina päivinä.
Näyttely päättyy molempina päivinä klo 16.00.

Häkkien koko: 65x65x56 cm. Ei kaksoishäkkejä.
Saman omistajan kissat laitetaan vierekkäin, mikäli
omistajatiedot ovat yhteneväiset. Muut saman talouden
kissat (omistajina eri perheenjäsenet / osaomistuskissat /
sijoituskissat jne) laitetaan vierekkäin vain erikseen toivottaessa. Häkkipaikkatoiveet tulee esittää ilmoittautumisen
yhteydessä Omakissan lisätietokentässä tai sähköpostitse
12.6.2018 mennessä hakkitoive@surok.fi.

Hotelleja:

Hotelli Gustavelund 88€ / 115€ + 25€ lemmikki.
Varaukset koodilla: SUROK 18
reception@gustavelund.fi, 09 273 751
www.gustavelund.fi

Lisätietoja:
Outi Vallenius (yhdistyksen pj)
p. 045 1382336
Anne Nevala (sihteeri)
p. 050 469 0960

Itämainen pitkäkarva, kuva: tessa

Paula Puotiniemi (näyttelypäällikkö)
p. 0400 431655
Eeva Lindblom (näyttelysihteeri)
p. 050-346 6746
Kirsi Ovaskainen (pääassistentti)
p. 050 535 1262
Leena Nuolimäki (hyvinvointivastaava)
Sari Sinkko (raha-asiat) rahastonhoitaja@surok.fi

