Keski-Suomen kissayhdistys ry järjestää 85. ja 86. kansainväliset kissanäyttelyt 24-25.3.2018
Kaksi erillistä näyttelyä, kaikki kategoriat ja kotikissat molempina päivinä. Näyttelyluokat 1-17.
Näyttelypaikka: Jyväskylän Paviljonki (B2-halli), Lutakonaukio 12, Jyväskylä. Näyttelymme on osa ShowlinkPets-tapahtumaa.
Ilmoittautumisaika: 1.1.-18.2.2018
Eläinlääkärintarkastus: la 8.00-9.30 ja su 8.00-9.00
Arvostelu alkaa: la 10.00 ja su 9.30
Avoinna yleisölle: la 10-17 ja su 10-16
Näyttely päättyy: la 17.00 ja su 16.00
Kategorian parhaat valitaan erikseen kategorioissa 1, 2, 3
ja 4. Lisäksi valitaan kategorian paras kotikissa. Jos kotikissoja on ilmoitettu yli kymmenen, valitaan erikseen paras pitkäkarvainen ja paras lyhytkarvainen kotikissa.
Näyttelyssä noudatetaan FIFen ja Suomen Kissaliiton
sääntöjä. Kissalla on oltava voimassaolevat kissanuha- ja
ruttorokotukset sekä mikrosiru. Huom. Viimeinen sallittu
rokotuspäivä näyttelyihin on 9.3.2018. Eläinlääkärintarkastus suoritetaan pistokokeina. Kaikkien kissojen rekisterikirja ja/tai rokotustodistus tarkastetaan. Omistajat voivat
itse esitellä kissansa tuomareille. Häkkien koko on 65 x 65
x 56 cm, ei kaksoishäkkejä. Omat häkit on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Oman häkin minimikoko on
50 x 50 x 50 cm ja sen on mahduttava tarjoamallemme
häkkipaikalle.
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Tulonsa vahvistaneet tuomarit
Jörgen Billing (DK) ab
Yan Roca Folch (FR) ab
Jaana Jyrkinen (FI) ab
Olga Komissarova (EE) ab
Marjatta Koskenkangas (FI) 1, 2, D
Katja Patrikainen (FI) 3
Katia Pocci (IT) B, 2, 3, C
Veikko Saarela (FI) ab
Carin Sahlberg (FI) B, 2, 3, 4
Elena Zagorskaya (RU) 1, 2
Oikeus muutoksiin pidätetään.
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Näyttelymaksut
1.1.-31.1.2018 Kes-Kis-jäseniltä 34 € / kissa / päivä
1.1.-31.1.2018 FIFe-jäseniltä 37 € / kissa / päivä
1.2.-18.2.2018 kaikilta FIFe-jäseniltä 40 € / kissa /päivä
FIFen ulkopuolisilta 50 € / kissa / päivä
Tarkistusluokka perusarvostelun ohella 16 € / kissa, erikseen normaali näyttelymaksu
Veteraaniluokka perusarvostelun ohella 10 € / kissa, erikseen normaali näyttelymaksu
Kasvattaja- ja siitosluokat maksuttomia, jos kissa osallistuu muuhun luokkaan, erikseen normaali näyttelymaksu
Kaverikissat 5 € / kissa (ei omaa häkkipaikkaa)
Näyttelyluettelo sisältyy näyttelymaksuun. Ruusukkeet
ovat maksuttomia. Leimakortit ovat käytössä tammikuussa
ilmoittautuville.
Ilmoittautumiset ensisijaisesti Omakissan kautta. Käytä
maksaessasi viitenumeroa. Eräpäivä on heti. Kissaliiton
paperilomakkeella maksu Kes-Kisin tilille K-S OP FI65
5290 1620 0082 31 käyttäen viitettä 122027 (Kes-Kisin jäsenet 123314) ja postitus näyttelysihteerille. Liitä mukaan
kopio maksukuitista. Leimakortit on postitettava välittömästi näyttelysihteerille. Kissa ilmoitetaan jokaiseen luokkaan erikseen. Maksamatta jätetyt ilmoittautumiset hylätään ilman erillistä ilmoitusta. Kes-Kis pidättää oikeuden
hyväksyä osallistujat ajoissa ilmoittautuneiden joukosta
kategorioittain näyttelymaksun / leimakortin saapumispäivän perusteella. Näyttelyyn otetaan n. 400 kissaa / päivä.
Assistentit voivat ilmoittautua suoraan pääassistentillemme sähköpostilla 18.2.2018 mennessä. Ilmoitukset
näyttelyluetteloon ja tuomarioppilasanomukset 18.2.2018
mennessä näyttelypäällikölle. Palkinnot ja ruusukkeet pyydetään ilmoittamaan 18.2.2018 mennessä ruusukesihteerille.
Pääsyliput
Yhden näyttelyyn ilmoitetun kissan mukana näyttelyyn
pääsee yksi ihminen. Muut voivat ostaa pääsylipun etukäteen verkkokaupasta, joka aukeaa vuodenvaihteessa osoitteessa http://www.paviljonki.fi/fi/tapahtumakalenteri tai
näyttelypaikalla.

Näyttelypäällikkö
Satu Tillanen-Toivanen, satu.tillanen-toivanen(at)keskis.net, puh. 040 832 7209. Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.
Näyttelysihteeri
Susanna Piispanen, Pappilantie 8 A 2, 40900 Säynätsalo,
susanna.piispanen(at)keskis.net, puh. 050 328 6888 (iltaisin). Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.
Pääassistentti
Eeva-Leena Juntunen, assistentit(at)keskis.net
Ruusukesihteeri (1.1.2018 alkaen)
Leena Oksanen leena.oksanen(at)keskis.net
Myyntipaikat ja rotupöydät Showlinkin kautta
Erika Paqvalin-Skurnik, Erika.Paqvalin-Skurnik(at)showlink.fi
Keski-Suomen kissayhdistys ry
http://www.keskis.net/
ShowlinkPets
http://www.showlinkpets.fi/
Kids & Pets messut
http://kids-pets.fi/
Majoitusta Jyväskylässä
Cumulus City Jyväskylä
89 € / vrk / yhden hengen huone
104 € / vrk / kahden hengen huone
Cumulus Resort Laajavuori
84 € / vrk / yhden hengen huone
99 € / vrk / kahden hengen huone
Lemmikkilisämaksu 10 € / vrk.
Varaustunnus KESKIS
Tarjoushuoneita on rajoitetusti. (https://booking.restel.fi/)
Lisätietoja http://www.restel.fi/
Tervetuloa Jyväskylään!

