
 

Kaksi erillistä arvostelua kumpanakin päivänä: ja  

Kumpanakin päivänä valitaan päivän Best Of Best! 

Kategoriat 1, 4 ja kotikissat lauantaina, kategoriat 2 ja 3 sunnuntaina 

Kotikissat palkitaan kummassakin karvan pituudessa 

Ilmoittautumisaika: 1.6. - 30.6.2020 

Näyttelypaikka: Juhlatalo Ooperi, Vanha Turuntie 56, 26820 Rauma  

Eläinlääkärintarkastus: lauantaina 8.00 - 9.00, sunnuntaina 8.00 - 9.00 

Arvostelu alkaa: lauantaina klo 9.30, sunnuntaina klo 9.30 

Näyttely päättyy: lauantaina klo 16.00 ja sunnuntaina klo 16.00 

Avoinna yleisölle: lauantaina 9.00 - 13.00, sunnuntaina 9.00 - 13.00  

Aikaisempi poistumislupa myönnetään kissoille, jotka eivät ole nominoituja  

Valokuvaaja Tessa on paikalla kumpanakin päivänä  

Ruusukkeet ovat maksuttomia 

KnockOut Nomination arvostelujärjestys kaikissa näyttelyissä

 

   

Luigi Comorio, IT (AR) 

Yan Roca Folch, FR (AR) 

Gerardo Fraga y Guzmán, ES (AR) 

Dorte Kaae, DK (AR) 

Vladimir Isakov, BY (AR) 

Jurgita Gustaitiene, LT (AR) 

Marek Chadaj, PL (AR) 

Boris Lupan, RU (1, 2, 3, C) 

Marcin Biernaczyk, PL (2, 3, 4) 

Martti Peltonen, SE (B, 2, 3, 4) 

Kristiina Rautio, FI (1, 2, D) 

Bobby Funk, DE (1, 3, C) 

Näyttelyissä noudatetaan Suomen Kissaliitto ry:n ja FIFen sääntöjä. Tarkista voimassa olevat rokotussäännöt ja näyttelyssä 

tarvittavat todistukset Kissaliiton kotisivuilta. Sääntöjen mukaiset rokotukset ovat pakollisia kaikille näyttelypaikalle tuleville 

kissoille. Viimeinen mahdollinen rokotuspäivä on pe 31.7.2020. Rekisterikirja / rokotustodistus on esitettävä ilmoittautumisen 

yhteydessä. Eläinlääkäritarkastus toteutetaan pistokokein. Kuitenkin niin, että mahdollisimman moni kissa käy tarkastuksessa. 

Sienitestit otetaan sääntöjen mukaan. Omistajat voivat itse esitellä kissat tuomareille sekä myös Best Of Best kilpailuissa. 

Satakissa tarjoaa 6 euron alennuksen perusnäyttelymaksuun, jos näytteilleasettaja ei vastaanota yhdistyksen tarjoamaa häkkiä, 

vaan tuo mukanaan oman häkin (min. koko 50 x 50 x 50 cm / suurin sallittu koko 65 x 65 cm). Alla olevassa hinnoittelussa 

ensimmäinen näkyvä hinta on perusnäyttelymaksu ja sulkeissa oleva on oman häkin kanssa saatava alennettu hinta. 

Ilmoittautumisen yhteydessä valittu maksumuoto on sitova. Tyhjää pöytä- tai lattiatilaa on mahdollista ostaa oman häkin 

viereen. Paikkoja on vain rajoitetusti, sitovat varaukset näyttelypäälliköltä ennen ilmoittautumista.

Erikoishinta 2:en arvosteluun 1.6.-15.6.2020 ilmoittautuville 

 2 arvostelua yhteensä: 76 € (70 €) kissa, Satakissan jäsen 66 

€ (60 €) kissa 

Näyttelymaksut, luokat 1-17:  

 43 € (37 €) kissa / 1 arvostelu tai 80 € (74 €) kissa / 2 

arvostelua 

 Satakissan jäsen 40 € (34 €) kissa / 1 arvostelu tai 74 € (68 €) 

kissa / 2 arvostelua 

 Ei-FIFe – kissa 56 € (50 €) kissa / 1 arvostelu tai 106 € (100 €) 

2 arvostelua 

 Tarkistusluokka 15 € arvostelun yhteydessä, erikseen 43/40 

€ (37/34 €). 

 Veteraaniluokka 10 € arvostelun yhteydessä, erikseen 43/40 

€ (37/34 €). 

 Kasvattaja- ja siitosluokka ovat maksuttomia kissan 

osallistuessa muuhun luokkaan. Pelkkä kasvattajaluokka 

37/34 € tai siitosluokka 43/40 € (37/34 €). 

 Kaverikissa 10 € (ei omaa häkkipaikkaa) 

 Lisätila oman paikan vierestä 25 € (rajoitettu määrä) 

 Näyttelyluettelo 3 € ilmoittautumisen yhteydessä ja 5 € 

paikan päältä ostettuna (pieni rajoitettu määrä) 

 Tee oma ilmoittautuminen joka luokkaan erikseen! 

 Pidätämme oikeuden muutoksiin 

Hotelleja Raumalla: Hotel Raumanlinna p. +358 2 832 21                                                 

Näyttelypäällikkö, lisätilat, myyntipaikat ja mainokset: Jonna 

Sivonen judges.satakissa@gmail.com 

Näyttelysihteerit: Piia Anolin-Niemi ja Pia Hassell, p. +358 41 503 

6421 (yhteydenotot puhelimitse vain klo 18 jälkeen) 

satakissa.show@gmail.com 

Hyvinvointi- ja hygieniavastaava: Päivi Mustonen  

Raha-asiat (näyttelymaksujen palautukset ym.): Pia Vainionpää 

satakissa.rahat@gmail.com     

Ruusukkeet ja palkinnot: Piia Anolin-Niemi ja Pia Vainionpää 

satakissa.sihteeri@gmail.com 

Pääassistentti: Jarno Mustonen, assistenttihakemukset 

jarmus1972@gmail.com Assistenteille tarjotaan lounas ja 

maksetaan korvaus 25 € tai leimakortti. 

Ilmoittautumiset: Ensisijaisesti OmaKissan kautta 

https://omakissa.kissaliitto.fi/ (maksetaan OmaKissan ohjeiden 

mukaan) tai paperilomakkeella postitse suoraan 

näyttelysihteerille: Pia Hassell, Koivuhaantie 4 B 5, 33480 Ylöjärvi, 

jolloin näyttelymaksu maksetaan Satakissan tilille FI28 5700 8120 

3340 03, käyttäen viitettä 3065. Karsinta tapahtuu maksupäivän 

mukaan. Ilmoittautuminen on sitova. 

Näyttelyihin otetaan 210 kissaa / päivä 
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