
 

       

 

INFORMATSIOON OSALEJATELE 

Näituse toimumiskoht 
Saku Suurhall http://www.sakusuurhall.ee/ aadress: Paldiski mnt 104B, Tallinn 13522 

Sissepääs näitusel osalejatele (k.a. koertega külalised) 
D4 sissepääs (Saku Suurhalli tagumise parkla poolt). Laupäeval sissepääs alates 09:00; pühapäeval 08:00. 

Sissepääsupilet 
Ühe näitusel osaleva koeraga saab tasuta sisse üks inimene (ainult koera osalusnumbri esitamisel). Teised peavad soetama pileti - 

täiskasvanud 5€, lapsed („üle meetrised“) / pensionärid 3€, perepilet 10€. 

Ajakava 
Tõugude ajakavas on toodud tõu hindamise algusaeg. Osaleja peab olema tõuhindamise ajaks ringi ääres kohal ja minema ringi, 

kui ringikorraldaja numbri järgi teda kutsub. Number prindi palun ise välja e-mailile saadetud lingilt või EKL online süsteemist. 

Lõppvõistlused algavad programmis toodud ajal, kuid näituse korraldajal on õigus teha lõppvõistluste järjekorras ja kohtunikes 

muudatusi.  

Vaktsineerimine ja veterinaarkontroll 
Kõik näitusel osalevad koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud. Tutvu Eesti Kennelliidu vaktsineerimisnõuetega SIIN. 

Palun võtta kaasa koera veterinaarpass, seda kontrollitakse pisteliselt.  

Kataloog, kirjeldused ja tulemused 
Näituse kataloog avaldatakse näitusepäeva hommikul 2 tundi enne ringide algust. Näitusel tehakse igale osalejale kirjeldus. 

Tõugude parimad saavad kingituse ringikorraldajalt koos kirjeldusega. Tulemused sisestatakse jooksvalt, täistulemused 

sisestatakse näituse järgselt peale nende kontrollimist. Kõikidest märgatud apsakatest palun anda märku info@dogshow.ee  

Parandused kataloogis 
Parandusi koera osalusklassides üldjuhul ei tehta, seda saab teha vaid juhul kui korraldaja poolt on tehtud tehniline viga 

sisestamisel ja selle kohta on dokumendid esitada. 

Sabad ja kõrvad 
Koerad, kelle kõrvad ja/või saba on kupeeritud ja on sündinud peale 01.08.2013 ei või näitusel osaleda. Kui koer on sünnipärase 

lühisabaga, siis selle kohta peab olema märge kataloogis.  

Grooming 
Koerte trimmimine / kammimine on lubatud ka ringide ääres. Oma koera groomingu järgselt on koristamine KOHUSTUSLIK!. 

Prügikastid on ringide ääres. Juhul, kui ei koristata enda järgi, on korraldajal ja ruumide rendiandjal õigus Teid trahvida.  

Turvalisus 
Palun ärge jätke oma esemeid järelvalveta. Olgugi, et saalis on videovalve, on taskuvargaid väga raske hiljem tuvastada.  

Parkimine 
Parkimine on näituse halli taguses parklas tasuta, mujal parkimine võib olla tasuline, palun järgige tingimusi parklasse sisenedes.  

Söök, jook  
Saku Suurhallis on keelatud oma kaasavõetud toitu ja jooke tarbida inimestel. Kohapeal on ürituse ajal avatud toitlustuskioskid. 

Kohapeal ei pangaautomaati. 

 

Pane tähele! Kui teeme muudatusi näitusega seoses, siis avaldame need siinsamas kodulehel. Hea pilk peale visata enne näitust! 

 

Edu soovides 

TALLINN DOGSHOWS 
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