Keski-Suomen kissayhdistys ry:n 87. ja 88. kansainväliset kissanäyttelyt 4.-5.8.2018
Kaksi erillistä näyttelyä, kaikki kategoriat ja kotikissat molempina
päivinä. Näyttelyluokat 1-17.
Näyttelypaikka: Pieksämäen Urheilutalo,
Opintie 4, 76100 Pieksämäki
Ilmoittautumisaika: 1.5.-15.6.2018
Eläinlääkärintarkastus: la ja su klo 8.00-9.00
Arvostelu alkaa: la ja su klo 9.30
Avoinna yleisölle: la ja su klo 10.00-15.00
Näyttely päättyy: la ja su klo 15.00
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 20.7.2018. 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.
Näyttelymaksut
• 1.-31.5.2018 Kes-Kis-jäseniltä 34 € / kissa / päivä
• 1.-31.5.2018 FIFe-jäseniltä 37 € / kissa / päivä
• 1.-15.6.2018 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
• Ilmoitetut kaverikissat 5 € / kissa (ei omaa häkkipaikkaa)
• Näyttelyluettelo ja ruusukkeet sisältyvät näyttelymaksuun
• Leimakortit ovat käytössä toukokuussa ilmoittautuville

Tulonsa vahvistaneet tuomarit
• Britta Busse (DE) AR
• Pia Nyman (FI) B, 2, 3, 4
• Anna Wilczek (PL) AR
Lisää tuomareita on kutsuttu. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Häkkitoiveet näyttelypäällikölle 15.6.2018 mennessä. Etukäteen
näyttelypäällikölle ilmoitetut samaan häkkiin näyttelysääntöjen
puitteissa laitettavat kaverikissat ovat tervetulleita näyttelyyn.
Valitettavasti kaverikissalle ei ole mahdollista tarjota omaa häkkiä
tai pöytäpaikkaa.

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 heti. Liitä mukaan kopio maksukuitista.
Leimakortit on postitettava välittömästi ilmoittautumispäivänä
näyttelysihteerille. Leimakorttiin kirjoitetaan omistajan nimi,
ilmoitettavan kissan nimi ja EMS-koodi sekä näyttelyn
päivämäärä. Leimakorttien saapumista odotetaan muutama
postipäivä. Mikäli kissa osallistuu useampaan luokkaan, tulee
ilmoittautuminen tehdä erikseen jokaiseen luokkaan. Kissan
vaihtoa ilmoittautumiseen voi tiedustella ainoastaan
ilmoittautumisajan puitteissa. Vaihdosta peritään 7 euron maksu.
Kes-Kis pidättää oikeuden hyväksyä osallistujat ajoissa
ilmoittautuneiden joukosta kategorioittain näyttelymaksun /
leimakortin saapumispäivän perusteella. Näyttelyyn otetaan
n. 200 kissaa / päivä.

Assistentit voivat ilmoittautua suoraan pääassistentillemme
sähköpostilla 15.6.2018 mennessä. Myyntipaikat ja rotupöydät
sekä ilmoitukset näyttelyluetteloon ja tuomarioppilasanomukset
15.6.2018 mennessä näyttelypäällikölle. Palkinnot ja ruusukkeet
pyydetään ilmoittamaan 15.6.2018 mennessä ruusukesihteerille.

Kes-Kis hyväksyy eräpäivänä maksetut ilmoittautumiset, joiden
maksamisessa on käytetty näyttelymaksuun kuuluvaa
viitenumeroa. Näyttelymaksun eräpäivä on ilmoittautumispäivä.
Kes-Kis hylkää maksamattomat ilmoittautumiset ilman erillistä
ilmoitusta. Maksuja käsitellään kaksi kertaa viikossa, joten
maksusuorituksen tulee näkyä muutamassa pankkipäivässä
(eräpäivä on ehdoton).
Mikäli näyttelyilmoittautuminen jätetään maksamatta, Kes-Kis
pidättää oikeuden olla jatkossa hyväksymättä ilmoittajan kissoja
järjestämiinsä näyttelyihin.

Näyttelypäällikkö
Kati Marjala, kati.marjala@keskis.net, puh. 040 759 7694.
Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.
Näyttelysihteeri
Susanna Piispanen, Pappilantie 8 A 2, 40900 Säynätsalo,
susanna.piispanen@keskis.net. Yhteydenotot sähköpostilla.
Pääassistentti
Eeva-Leena Juntunen, assistentit@keskis.net
Ruusukesihteeri
Leena Oksanen, leena.oksanen@keskis.net
Keski-Suomen kissayhdistys ry
http://www.keskis.net
Majoitusta Pieksämäellä
Hotelli Savonsolmu
70 € / vrk / yhden hengen huone
45 € / henkilö / vrk / kahden hengen huone
Lemmikkiveloitus 15 € / huone / oleskelu
Hintaan sisältyy hotelliasukassauna sekä aamiainen
Mainitse varauksen yhteydessä kissanäyttely
Huom! Lemmikkivaraus tehtävä huonevarauksen yhteydessä,
lemmikkihuoneita on rajoitettu määrä
Lisätietoja http://www.savonsolmu.fi
Lisätietoja tulossa kotisivuillemme
ja Facebook-tapahtumaamme.
Tervetuloa Pieksämäelle!

