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Åbo Raskattförening r.f
Kissan tiedot
Tarkista kissojesi tiedot huolellisesti luettelosta ja ilmoita mahdollisista muutoksista
näyttelyn sihteeristöön joka sijaitsee yläkerrassa. Jos kissasi valmistuu näyttelyssä,
ilmoita valmistumisesta sihteeristöön kun olet saanut valmistumiseen oikeuttavan
diplomin. Muutokset mahdollisiin siitos- ja kasvattajaluokkiin on tehtävä viimeistään
kahden tunnin kuluttua ilmoitetusta arvostelun alusta.
Eläinlääkärintarkastus
Eläinlääkärintarkistus tapahtuu aamulla pistokokein. Ilmoittautumisen yhteydessä
tarkistetaan kissojen rokotukset. Saavu paikalle ajoissa. Valkoisilta kissoilta vaaditaan
eläinlääkärintodistus siitä, että kissa ei ole kuuro. Yli 10 kk ikäisellä kotikissalla on oltava
eläinlääkärintodistus kastroinnista tai steriloinnista. Yli 10 kuukauden ikäisellä
leikkaamattomalla uroksella on oltava normaalit kivekset.
Et tarvitse tulostettua vahvistuskirjettä. Näyttelyyn osallistuvan pennun pitää painaa
vähintään 1 kilo ja olla vähintään 4 kuukauden ikäinen. Näyttelyyn ei saa tuoda
astutettua/tiinettä tai imettävää naarasta! Muistathan leikata kissaltasi kynnet ennen
näyttelyä!
Rokotukset
Kissalla on oltava eläinlääkärin merkinnän mukaan voimassaoleva kissarutto- ja
kissanuharokotus. Rokotustiedoissa on oltava merkittynä rokotuspäivä + voimassaoloaika tai rokotuspäivä + viimeinen voimassaolopäivä. Mahdolliset tehosteet on
annettava vähintään 15 vuorokautta ennen näyttelyä. Jos kissan rokotustodistuksessa
on merkittynä vain yksi rokotus, ei eläinlääkäri voi päästää kissaa näyttelyn.
Rokotuspäivämäärät kannattaa tarkistaa vielä kerran ennen näyttelyyn lähtöä!
Kissaruttorokotus on voimassa eläinlääkärin merkinnän mukaan. Rokotus täytyy antaa
kuitenkin viimeistään 9.11.2018 jotta kissa pääsee näyttelyyn.(Vain sunnuntaina
näyttelyyn osallistuville viimeinen päiväys on lauantai 10.11.2018.)
Rabiesrokotus ei ole välttämätön kotimaisilla kissoilla. Mikäli kissallasi kuitenkin on
rabies-rokotus, tarkista rokotussäännöistä sallitut rokotusajankohdat.
Mikrosiru
Kaikilla näyttelyyn osallistuvilla (=näyttelyluetteloon merkityillä) yli 10 kuukauden
ikäisillä kissoilla tulee olla mikrosiru. Mikrosiruja tarkastetaan pistokokein
eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä. Jos käy ilmi, että kissalla ei ole mikrosirua, ei sitä
voida päästää näyttelyyn.
Häkit ja häkkijärjestys
Häkkejä ei ole numeroitu valmiiksi. Valitse kissasi häkki omalle rodulle varatulta
alueelta, numeroi kissasi häkki ja huolehdi itse kissasi ajoissa arvosteluun.
Näyttely on ns. normaalinäyttely, ei eurotyylinen. Oman häkin on mahduttava normaalin
häkin (65x65x56cm) paikalle ja oltava vähintään minimikokoa 50x50x50cm. Ota
mukaan kissallesi omat häkkiverhot sekä aterioimis- ja saniteettiastiat. Muistathan
huolehtia häkin ja sen ympäristön siisteydestä näyttelyn ajan! Käytä häkkirivien
päädyissä olevia roskiksia sekä ämpäreitä. Ämpärit on tarkoitettu nesteitä varten. Älä
siis laita niihin kissanhiekkaa tai muuta jätettä. Häkkirivien päädyistä löytyy myös pieniä
harja-rikkalapio-yhdistelmiä. Niillä voit siivota häkin tai lattian hiekasta yms. roskasta.
Näyttelyluettelo
Näyttelyluetteloita myydään infopöydässä 5 euron hinnalla. Etukäteen luettelon
maksaneet saavat luettelon sisääntuloaulassa.
Poistumisluvat
Kissasi on oltava näyttelypaikalla koko näyttelyn ajan. Poistumisluvan voi anomuksesta
antaa vain erittäin painavasta syystä näyttelypäällikkö Samuli Mustonen Poistumislupaa
on sääntöjen mukaan anottava kirjallisesti aamulla ennen arvostelun alkua. Lomake
löytyy Kissaliiton sivuilta tai sen voi noutaa näyttelyn infopöydästä, johon se myös
palautetaan. Poistumislupaa voi anoa etukäteen ennen näyttelyä. Lomakkeen voi
lähettää s-postilla osoitteeseen np@turok.fi.
Kissan vetäminen pois arvostelusta
Jos haluat jostain syystä vetää kissasi pois arvostelusta kesken näyttelypäivän, on se
mahdollista. Tee ilmoitus sihteeristöön, joka ilmoittaa tuomarille ja assistentille, että

OHJEITA NÄYTTEILLEASETTAJILLE
kissasi ei tule arvosteluun. Tällöin se saa arvostelutulokseksi ABS (absent, poissa).
Ilmoitus on sääntöjen mukaan tehtävä sihteeristöön ehdottomasti ennen kuin
kissan arvostelu alkaa. Tuomarille tai assistentille ilmoitettu poisveto ei ole pätevä.
Keltainen kortti
Jos kissasi käyttäytyy näyttelyssä aggressiivisesti, voi tuomari sulkea sen kilpailusta eli
antaa sille ns. keltaisen kortin. Saat Keltainen kortti-lomakkeen itsellesi, kunhan se on
ensin käynyt sihteeristössä muiden arvostelulomakkeiden tapaan. Sihteeristö ottaa
lomakkeesta kopion Kissaliitolle. Kissan arvostelutulokseksi merkitään DISK
(=diskataan) ja aggressiivinen käytös. Näyttelysääntöjen mukaan aggressiiviset kissat
on suljettava kilpailusta. HUOM! Säännöissä ei ole vaatimusta siitä, missä tilanteessa
aggressiivisuus voidaan todeta. Ainoa säännöissä mainittu lisäkriteeri on se, että kaksi
assistenttia ei saa kissaa ulos näyttelyhäkistä (omasta, tuomari- tai paneelihäkistä). Jos
kissasi saa kolme tällaista arvostelutulosta, se voidaan sulkea pysyvästi FIFenäyttelyistä. Älä siis näyttelytä hermostunutta tai aggressiivista kissaa. Tämä on niin
kissan kuin kissaa käsittelevienkin etu.
Arvostelu
Näyttelyssä omistaja saa halutessaan itse esitellä kissan tuomarille. Arvostelutilaan voi
mennä vain yksi vähintään 15-vuotias henkilö, joko kissan omistaja tai hänen
valtuuttamansa henkilö. Mikäli kissan omistaja ei ehdi tai voi esittää kissaa itse, voi hän
pyytää assistenttia esittämään kissa. Tuomaria ei saa puhutella arvostelun aikana,
mutta tuomarin kysymyksiin voi lyhyesti vastata. Huomaa myös, että kissaa ei saa
kutsua edes lempinimeltä arvostelun aikana.
Valmistuminen
Jos kissasi valmistuu eikä uusi titteli lue diplomissa, tule sihteeristöön diplomin kanssa.
Ruusukkeet ja leimakortit

Sertiruusukkeet 5 €,Muut ruusukkeet ja palkinnot ilmaiset. Leimakortit
käytössä.

Valokuvaus
Ludmila Pankova Tessa.lv ottaa kissoista studiokuvia molempina päivinä yläkerrassa
kokoushuone 3:ssa.
Messuravintola
Messukeskuksen messuravintola on avoinna lauantaina klo 8-18 ja sunnuntaina klo
8.30-16:30. Lounasta tarjoillaan molempina päivinä klo 11-16. Ravintolassa toimii myös
Fastfood-piste.
Kaikki näyttelyalueet ovat ravintolan anniskelualuetta, joten omien alkoholien
tuonti ja nauttiminen on kiellettyä!
Pysäköinti
Messukeskuksen alueella pysäköinti maksaa 6 €. Pysäköintilippu on voimassa koko
viikonlopun. Pysäköintilipun voi lunastaa päivän aikana info-pisteestä tai
lipunmyynnistä. Messukeskuksen parkkivahdit tarkistavat pysäköintiliput pois ajaessa
ja myös heiltä voi lipun ostaa. Lippua ei tarvitse viedä autoon näkyville, vaan riittää, että
se on mukana alueelta poistuttaessa. Pysäköintialueelta voi poistua päivän aikana ja
palata takaisin samalla lipulla.
Bussilla Messukeskuksesta keskustaan ja takaisin
Kissanäyttelyviikonloppuna bussi numero 100 liikennöi Kauppatorilta Messukeskukseen näyttelyn ollessa avoinna yleisölle. Bussipysäkki on aivan Messukeskuksen
pääoven edessä. Matkaa torille on noin 6 kilometriä ja bussilla siihen menee noin 15
minuuttia. Bussi kulkee myös rautatieaseman edestä. Mikäli haluat tulla bussilla aamulla
Messukeskukseen ehtiäksesi eläinlääkärintarkastukseen, voit tulla bussilla nro 32 tai
42, jotka liikennöivät Kauppatorilta rautatieaseman kautta lähelle Messukeskusta.
Kävelymatkaa tulee perillä noin 400 metriä. Linjojen aikataulut saat www.turku.fi
osoitteesta. Vuorot liikennöivät 20 min. välein aamukuudesta alkaen.

