
Austatud koeraomanik, 
 
 Pärnu rahvusvahelised koertenäitused toimuvad 18 ja 19 juunil 2011, algusega 10.00. Pärnus, 
Kalevi staadionil, aadressiga Rannapuiestee 2 . Sissepääs algab 8.30. Sisenemine koeraga 
toimub ainult Kuuse tänava äärsest väravast ! Tasuta pääseb koeraga sisse 2 inimest ! Piletid 
maksavad 2 ja 1 eur. 
Osalejanumbrid koos tasuta kataloogiga saate kätte sissepääsu juurest.  
 

PARKIMINE 
 Palume eriti tähelepanelikult jälgida liikluskorraldust ja parkimiskorraldajate suunamist! 
Parkida võib ainult lubatud alal, vastasel juhul võidakse teha trahv või auto teisaldada, jälgige 
märke. Parkimine staadioni ümbruses ja kogu rannarajoonis on TASULINE! 
Parkimiskorralduse info ja hinnad Pärnu linnas leiate http://www.parnu.ee/index.php?id=151 
Näitusele registreerunute  jaoks on korraldatud eraldi parkimise ala staadioni kõrval! 
Parkimiseks sellel alal palume eelnevalt täita parkimiskaart, mille leiate kodulehelt, see 
tuleb printida, täita  ja esitada sissepääsul.   
Parkimine näituse parklas maksab 5 euri. Palun varuge täpne raha.  
 

HOIDKE PUHTUST JA KORDA! 
Staadionil ja selle ümbruses tuleb hoida puhtust, kuna tegemist on üldkasutatava ranna 
ja puhkealaga.Keelatud on koera karvu, väljaheiteid ja muud prügi jätta koristamata. Kilekotte 
saate nii infotelkidest kui ringide juurest. Loodame teie hoolsusele, mis võimaldaks meil ka 
tulevikus staadionit kasutada. 
 Osalejatel on keelatud telkide paigaldamine jalgpalliväljaku murualale! Telke võib 
paigutada ringide ümbrusse kummikattele ja mujale kui see ei takista liikumist. Järgige 
juhendajate korraldusi! 
 

MEELDETULETUS 

 Vet. kontroll asub värava juures ja on pisteline. Vaktsineerimata koeri näitusele ei lubata! 
Võtke kaasa vaktsineerimistõend selle kohta, et koer on vaktsineeritud katku, nakkusliku 
hepatiidi, parvoviroosi ja marutaudi vastu. Vaktsiini kehtivusaeg on ravimi pakendi 
infolehel, kuid ei tohi ületada marutaudi vaktsiini puhul 24 kuud, teistel 3 aastat. Kui 
tegemist on esmakordse vaktsineerimisega, peab see olema tehtud vähemalt 30 päeva 
enne näitust. Kui vaktsineerimise tähtaeg on ületatud, peab uuest vaktsineerimisest 
olema möödunud vähemalt 30 päeva marutaudi vaktsiini jaoks ja kaks nädalat teistel. 

 Osaleja number kinnitage enne näituseringi sisenemist nähtavale kohale oma riiete küljes. 

 Näitus on drive-in st. võite saabuda näituseplatsile umbes tund enne oma tõu hindamise 
algust ja lahkuda kohe peale hindamise lõppu juhul,kui teie koer ei osale rühmavõistlustel. 

 Kui olete avastanud kataloogi andmetes vigu, palume sellest kiiresti teatada 
sekretariaati.Kõigi näitusel tekkivate küsimustega palume pöörduda näituse infolauda. 
Palume kaasa võtta koera registreerimistunnistus või selle koopia. Juhul, kui koer on 
registreeritud kasutus- või tšempioniklassi, palume kaasa võtta vastavad dokumendid. 

 Kõik koerad peavad näitusel osalemiseks olema märgistatud (tätoveering, mikrokiip). 

 Keelatud on koera naha,karvkatte ja ninapeegli käsitlemine selliste ainetega,mis mõjutavad 
nende värvust ja/või struktuuri. Näituse territooriumil on keelatud koerte trimmimine ja 
pügamine. 

  
AUHINNAD 
Infolauast saavad kingituse mõlemal päeval Tõu Parimad, Vastassugupoole Parimad, 
Tõu Parimad Kutsikad ja Veteranid! 
 
Meeldiva kohtumiseni!  
Näituse toimkond 
 

 

http://www.parnu.ee/index.php?id=151

