Uudenmaan rotukissayhdistys ry
68. ja 69. kansainväliset kissanäyttelyt 22.-23.10.2022
RIIHIMÄELLÄ
Näyttelypaikka Cocks Areena, Hj. Elomaan katu 4, 11130 Riihimäki
Ilmoittautumisaika 1.8.2022-11.9.2022.
Ilmoittautuminen avautuu klo 9.00.
LAUANTAINA BSH/BLH BREED BIS
Näyttelymaksut
URK:n jäsen 65 € /molemmat näyttelypäivät; 35 €/päivä
FIFe-jäsen 39 € /päivä
FIFe:n ulkopuolinen jäsen 50€
Veteraaniluokka 20€ (arvostelun yhteydessä, muutoin normaali maksu)
Tarkistusluokka 20€
Leimakortit 1 leimakortti per näytteilleasettaja per päivä! Huom! Mikäli
ilmoitat kissasi leimakortilla, ota siitä välittömästi kuva ja lähetä se näyttelysihteerille sähköpostitse show@urk.fi.
Näyttelymaksut maksetaan Omakissa-järjestelmästä saatavien tietojen
mukaisesti ilmoittautumisen yhteydessä.
Kissoja hyväksytään näyttelyyn enintään 450 per päivä. Mahdollinen
karsinta tehdään kategorioittain ja näyttelyilmoittautumisen maksuhetken perusteella.
Kasvattaja- ja siitosluokat ovat maksuttomia, jos kissa osallistuu muuhun
luokkaan. Jos kissa ei osallistu arvosteluun, siitos- ja kasvattajaluokan
hinta on normaalimaksu.
Näyttelyluettelosta julkaistaan näytteilleasettajille myös sähköinen versio. Mikäli haluat oman fyysisen näyttelyluettelon, voit ostaa sen Omakissasta ilmoittautumishetkellä hintaan 5 €. Paikan päällä ei myydä luetteloita.
Kaikki näyttelyn palkinnot, mukaan luettuna serti- ja valmistumisruusukkeet, ovat maksuttomia.
Ilmoittautumiset ensisijaisesti Omakissa-järjestelmän kautta. Kirjaudu
palveluun osoitteessa https://omakissa.kissaliitto.fi. Näyttelymaksujen
eräpäivä on heti. Maksamattomat ilmoittautumiset poistetaan. URK varaa
oikeuden evätä maksamatta jättäneiltä näytteilleasettajilta osallistumisoikeuden yhdistyksen näyttelyihin tulevaisuudessa.
Jos ilmoittautuminen Omakissa-järjestelmän kautta ei onnistu, voi ilmoittautumisen tehdä kirjallisesti kotimaisten näyttelyiden ilmoittautumislomakkeella sähköpostitse osoitteeseen: show@urk.fi. Pyydämme lähettämään lomakkeesta PDF-version. Ilmoittautumislomake on täytettävä
erikseen kummallekin päivälle. Myöhästyneet ja puutteelliset ilmoittautumiset voidaan hylätä.
Paperisten ilmoittautumisten on oltava perillä näyttelysihteerin sähköpostissa ennen näyttelyn täyttymistä. Paperilomakkeella ilmoittautuessa
näyttelymaksu maksetaan URK:n tilille (HUOM! UUSI TILINUMERO): FI27
5092 0920 5147 57 (BIC: OKOYFIHH), viite 1300, URK jäsenet 2600. Kopio
maksukuitista on liitettävä paperiseen ilmoittautumiseen.
Vain väri- ja luokkamuutokset ovat mahdollisia 11.9.2022 jälkeen.
Muutokset sähköpostitse show@urk.fi.
Sääntöjen mukaiset rokotukset ovat pakollisia kaikille näyttelypaikalle
tuleville kissoille. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kissaliiton ja FIFen
sääntöjä. Omistajat voivat itse esitellä kissat tuomareille. Häkkien koot
65 x 65 x 56 cm, ei kaksoishäkkejä. Mikäli tuot oman kevythäkin, on sen
minimimitat oltava 50 x 50 x 50 cm. Hyvinvointivastaava kiertää säännöllisesti tarkistamassa, että häkit täyttävät minimivaatimukset.
Eläinlääkärintarkastus
LA: 7.30–9.00, arvostelu alkaa klo 9.30
SU: 8.00–9.00, arvostelu alkaa klo 9.30
Eläinlääkärintarkastus suoritetaan pistokokeena.
Näyttely päättyy molempina päivinä klo 16.

Tulonsa vahvistaneet tuomarit:
Michael Edström SE (Allbreed)
Mira Fonsén FI (Allbreed)
Steven L. Jones NO (Allbreed)
Nurit Pahl IL (Allbreed)
Aliosha Romero IS (All breed)
Veikko Saarela FI (Allbreed)
Nathalie Smits-Peelen NL (1, 3, 4)
Bobby Funk DE (1, 3, 4C)
Alessandro Ghibaudo IT (1, 2)
Linda Riekstina LV (1, 2)
Anna Wijbrands NL (1, 3)
oppilas Pauline Kröger-Stokhof NL (3, 4)
(lisää tuomareita kutsutaan tarvittaessa,
oikeudet muutoksiin pidätetään)
Näyttelyluokat: 1-17
Näyttelyn toimihenkilöt
Näyttelysihteeri Johanna Abgottspon, show@urk.fi
Näyttelypäällikkö, myyntipaikat ja rotupöydät
Outi Vallenius, outi@urk.fi
Pääassistentti Pasi Urpiola, ilmoittautumiset
pasi.urpiola@gmail.com. Assistenteille maksetaan
korvaus.
Raha-asiat Mia Tuomivirta rahastonhoitaja@urk.fi
Näyttelymentori Sanna-Leena Santapakka,
puheenjohtaja@urk.fi
Hyvinvointivastaava Anne Kontula, anne@urk.fi
INFOKYSELYT joko yhdistyksen Facebook-sivun
kautta https://www.facebook.com/Urk.fi/ tai puheenjohtaja@urk.fi.
Hotellit Riihimäen Teatterihotelli:
Tarjoushinnat näytteilleasettajille 1hh 80 €/vrk,
2hh 100 €/vrk, 3hh 130 €/vrk. Hinnat sisältävät aamiaisen ja asukassaunat. Lemmikkimaksu
30 €/viipymä/huone. Varaukset tarjoushinnoin
sähköpostitse myynti@teatterihotelli.fi tai puhelimitse nro 0100 7721 koodilla ”Kissanäyttely 22”
10.10.2022 mennessä.
Lisätietoja
Yhteydenotot koskien luokkamuutoksia tai kissanvaihtoja näyttelysihteerille ensisijaisesti sähköpostilla. Tuomaritoiveet sähköpostilla osoitteeseen
show@urk.fi. Ajankohtaista tietoa näyttelystä
www.urk.fi ja yhdistyksen Facebook-sivun kautta
https://www.facebook.com/Urk.fi
Näyttelyn pääsponsori

