Sawo Show 2022

Tiedote 28.7.2022

Kolmena päivänä kaikkien rotujen koiranäyttely

Näyttelypaikkana toimii
Sorsasalon ravirata

Toivotamme yleisön, koirien esittäjät sekä yhteistyökumppanimme lämpimästi
tervetulleeksi Kuopion Sorsasalon raviradalle Sawo Show koiratapahtumaan. Kolme
koiranäyttelyä samana viikonloppuna kokoaa paikalle jälleen runsaasti koiraharrastajia.
Kuopion Sawo Show järjestetään nyt yhdeksättä kertaa ja viikonlopun aikana esitetään
koiria kehissä lähes 9000 kertaa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.8.2022 Kaikkien rotujen koiranäyttely (sert)
6.8.2022 Kaikkien rotujen NORD-koiranäyttely (nord-sert + sert)
7.8.2022 Kansainvälinen kaikkien rotujen koiranäyttely (cacib + sert)
7.8.2022 klo 12.00 Savon Sanomien Lapsikoirakilpailu
Junior handler kilpailu jokaisena päivänä
Lauantaina myös JH Pohjois-savon kennelpiirin piirinmestaruuskilpailu
Sunnuntaina JH SM-osakilpailu
Paras juniori kilpailu rotunsa parhaille junioreille
Näyttelyiden aikataulut julkaistu ja ne löytyvät http://sawoshow.fi/index.html

Koiramessut ovat merkittävä valtakunnallinen tapahtuma, jonne saavutaan myös
ulkomailta. Se vaatii toteutuakseen suuren joukon aktiivisia talkooihmisiä ja hyvin paljon
talkootunteja. Järjestelyvastuu on Pohjois-Savon Kennelpiiri ry:llä, toteutuksen hoitavat
maakunnan koirayhdistykset: Pohjois-Savoin Ajokoirayhdistys ry, Iisalmen Käyttö- ja
Seurakoirayhdistys ry, Kuopion Eränkävijät ry, Kuopion Palvelus- ja
Seurakoiraharrastajat ry, Kuopion Metsästyskoirakerho ry sekä Saksanseisojien
Eräkoulutus ry.

PÄÄSYLIPUT
• Yhden päivän pääsylippu maksaa 15 €
• Savon Sanomien kestotilaajakortilla lipun hinta on 10 € (kaksi henkeä kortti)
• Alle 12-vuotiaat lapset ilmaiseksi

KÄSIOHJELMANA TOIMII MOBIILILUETTELO
Mobiilisovellus on ladattavissa App Store– ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä
”Showlink”. Sovellus on maksuton. Luettelo (näyttelykohtaiset tiedot) on ostettavissa
sovelluksessa näyttelyä edeltävällä viikolla. Sovelluksessa luettelon koiratiedot
julkaistaan automaattisesti näyttelypäivän aamuna klo 6:00.

TURISTIKOIRAT
Turistikoirat ovat tervetulleita näyttelyalueelle. Tarkastamme näyttelyalueelle saapuvien
koirien rokotustodistukset, joten myös turistikoirilla on oltava rokotustodistukset mukana.

SUUREN TAPAHTUMAN JOHDOSTA PYYDÄMME OTTAMAAN
HUOMIOON SEURAAVAA
AJO-OHJE
• Sorsasalon raviradan osoite navigaattoriin on: Puikkarintie 20 Kuopio
• Ravirata sijaitsee valtatie VT 5 (E63) varressa Kuopion pohjoispuolella. VT 5:llä on
raviradan kohdalla moottoritie ja sisääntulorampin numero on etelästä ja
pohjoisesta 72.
MALTTIA
• Alueelle saapuessanne käyttäkää malttia, varatkaa riittävästi aikaa ja noudattakaa
liikenteenohjaajien opastusta.
YÖPYMINEN
• Huomioithan, että alueella ei voi yöpyä ilman lupaa!
PURKUALUE
• P-alueilta on kehiin matkaa voi kertyä 500 m, koirat ja tarvikkeet voi käydä
purkamassa autosta siihen varatuilla alueilla, jotka ovat lähellä sisäänkäyntejä.
Näille alueille ei saa pysäköidä.
ROKOTUSTENTARKASTUS
• Rokotuksia tarkastetaan näyttelypäivänä aikana pistokokein. Koiran
rekisteritodistus ja/tai rokotustodistus tulee esittää rokotustentarkastuksessa
pyydettäessä.
• Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä
koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä.
• Koira(t) tulee pyydettäessä esittää tarkastuksessa!

MUUTA HUOMIOITAVAA
Näyttelyn aikana vallitsevat kesäisen lämpimät olosuhteet. Huolehdithan lemmikkisi
hyvinvoinnista! Koiria ei saa pitää autossa.
Mukavia näyttelypäiviä teille kaikille!

