Kansainväliset rotukissanäyttelyt
Turussa 23. ja 24.11.2019
Lauantaina BREED BIS NFO ja sunnuntaina BREED BIS MCO
Kaksi erillistä yksipäiväistä näyttelyä. Näyttelyluokat 1–18.
Näyttelypaikka: Turun Messukeskus (Messukentänkatu 9 -13) TURKU
Avoinna yleisölle: Molempina päivinä klo 10:00–16:00
Näyttely päättyy: Molempina päivinä klo 16:00

Eläinlääkärintarkastus lauantaina klo 7:00–
9:00 ja sunnuntaina klo 7:30–8:30. Tarkastus
suoritetaan
pistokokein
näyttelypaikalle
tuleville kissoille. Lauantaina eläinlääkärin
tarkastuksessa hyväksyttyjen kissojen ei
tarvitse sunnuntaina osallistua tarkastukseen.
Kissaliiton sääntöjen mukaisesti eläinlääkäri
ottaa näyttelyssämme kissoista näytteitä, jotka
lähetetään tutkittavaksi ihosienen varalta.
Positiiviset tulokset ilmoitetaan sääntöjen
mukaisesti Suomen Kissaliitolle.
Sääntöjen mukaan kissalla on oltava voimassaolevat kissanuha- ja ruttorokotukset. Huomaathan, että rokotustodistuksessa on oltava
merkittynä rokotteen viimeinen voimassaolopäivä. Mahdolliset tehosteet on aina annettava viimeistään 15 vrk ennen näyttelyä.
Kaikilla näyttelyyn osallistuvilla kissoilla on
oltava mikrosiru.
Näyttelyyn ilmoittaudutaan ensisijaisesti
Omakissa-järjestelmän kautta sähköisesti
viimeistään 27.10.2019. Kirjaudu palveluun
osoitteessa https://omakissa.kissaliitto.fi/.
Näyttelymaksut maksetaan Omakissa – järjestelmästä saatavien tietojen mukaisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Näyttelymaksu 35
€/kissa/pv. TUROKin jäsenet 30 €/kissa/ pv ja
ei-FIFé - kissa 50 €/kissa/pv.
Siitosluokka on maksuton, mikäli kissa osallistuu myös muuhun arvosteluluokkaan. Kasvattajaluokka 35 € (TUROKin jäsenet 30 €), jos
kasvattajalla ei ole kissaa näyttelyssä. Veteraaniluokka on 10 €, mikäli kissa osallistuu myös
arvosteluluokkaan, muuten normaalimaksu.
Tarkastusluokka 10 €, jos kissa on ilmoitettu
myös arvosteluluokkaan, muuten normaalimaksu .

Leimakortilla maksaminen: Omakissassa
valitaan maksutavaksi leimakortti ja se
lähetetään välittömästi ilmoittautumisen
jälkeen näyttelysihteerille postitse. Leimakorttiin ilmoitettavan kissan nimi, oma nimi
ja näyttelyn pvm. Tarkista kissasi tiedot
Omakissassa ennen ilmoittautumista, ja jos
niissä on korjattavaa, tee korjauspyynnöt
hyvissä ajoin ennen näyttelyä. Tarkista
ohjeet
korjausten
tekemiseen:
www.kissaliitto.fi.
Sähköpostitse ei voi ilmoittautua. Ilmoittautumisen jälkeiset muutokset ensi tilassa
näyttelysihteerille mieluiten sähköpostilla:
showturok@gmail.com +358 40 730 4341
Mikäli Omakissan kautta ilmoittautuminen
ei onnistu, tulee ilmoittautuminen tehdä
kirjallisesti 27.10.2019 mennessä:
Johanna Vuoltee, Kuunsäde 2 c 35, 02210
Espoo
Paperilomakkeella ilmoittautuvat maksavat
kaikki maksut TUROKin tilille:
OP, IBAN: FI70 5710 9740 0251 77,
BIC: OKOYFIHH, viitteellä 11442. Yksi kopio
maksukuitista on liitettävä ilmoittautumislomakkeen/-lomakkeiden mukaan. Maksa
kaikki maksut yhtenä maksuna. Varmista,
että olet maksanut jäsenmaksusi yhdistyksellesi!
Kissamäärä on rajoitettu 750 kissaan/
päivä.
Mahdollinen karsinta ilmoittautumisen saapumispäivän mukaan.
Muuta: Näyttelyluettelo (sis. molemmat päi
vät) on maksullinen: 2 € ilmoittautumisen
yhteydessä ja 5 € näyttelypaikalla. Myös
sähköinen luettelo saatavilla. Ruusukkeet
ovat maksullisia. Parkkimaksu 6€.

Näyttelymentorit ensikertalaisille: Pia Vuoltee mentori2.turok@gmail.com
ja Vanessa Ruuskanen mentori3.turok@gmail.com1
Hyvinvointi- ja hygieniavastaava näyttelyn aikana: Päivi Mustonen
Assistentit voivat ilmoittautua suoraan pääassistentti Jonna Varhamalle. Ilmoittautumiset mieluiten
Facebook-yksityisviestillä https://www.facebook.com/jonna.varhama tai
sähköpostitse: varhama(at)iki.fi Assistenteille tarjotaan aamupala ja lounas sekä leimakortti
TUROKin näyttelyyn tai 30 €.
Palkinnot ja ruusukkeet ovat erittäin tervetulleita. Ne pyydetään ilmoittamaan 30.10.2019 mennessä osoitteella: Elena Korpela, +358 40 5672659, sähköposti: ruusuke.turok@gmail.com.
Ilmoitukset näyttelyluetteloon tulee toimittaa 31.10.2019 mennessä: pj.turok@gmail.com
Rotuyhdistyspöydät ja myyntipaikat: Varaukset 31.10.2019 mennessä Samuli Mustoselle
sähköpostitse np.turok@gmail.com +358 45 884 6992
Häkkien koko: 65x65x56 cm. Ei kaksoishäkkejä. Oman häkin on mahduttava normaalihäkin paikalle ja sen on oltava vähintään kokoa 50x50x50!

TUOMARIT

Mats Askett (SE) 1,2
Fabio Brambilla (IT) AB
Mira Fonsén (FI) AB
Thea Friscovec (CH) AB
Lene Glem (DK) 1B,2
Steven Jones (NO) AB
Olga Komissarova (EE) AB
Sara Moroni (IT) 1,2
Linda Riekstina (LV) 1,2
Veikko Saarela (FI) AB
Marco Scaglia (IT) 3
Miroslaw Skotarczyk (PL) 1,2
Marteinn Tausen (IS) 1B,2,3,4
Riikka Turpeinen (FI) 2
Muutokset mahdollisia.
Tuomareita kutsutaan lisää tarpeen
mukaan.

Yhteistyöhotelli:
Scandic Atrium
+358 2 48081614
atrium@scandichotels.com
Kysy erikoishintaa koodilla
Turok näytteilleasettajat
8.11.2019 mennessä.

www.turok.fi
Turun Rotukissayhdistys
Åbo Raskattförening rf

