
Tietoa Näytteilleasettajille
Tervetuloa FIFen maailmannäyttelyyn 2018 Tampereelle!  

Näyttelyyn tulee yli 1500 kissaa, 27 eri maasta: 
Aasiasta, Euroopasta ja Etelä-Amerikasta. 

Näy t telypaikk a
Näyttelyhallin osoite:
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
 
Näyttelytila koostuu kahdesta vierekkäisestä hallista, C & D.
www.tesc.fi
Tarkempi kartta tiloista julkaistaan maailmannäyttelyn 
kotisivuilla: www.ws2018.fi

Pysäköinti
Ilmaisia pysäköintipaikkoja on pääsisäänkäynnin oikealla 
puolella ja ne on merkitty kyltein (merkitty vihreällä katkoviivalla 
allaolevaan kuvaan). Pääsisäänkäynnin edessä on “drop off”-
piste, johon voi pysähtyä jättämään kissat ja tavarat, mutta 
pidempiaikainen pysäköinti oven edessä on kielletty. 

Sisä äntulo
Pääsisäänkäynti on merkitty vihreällä nuolella allaolevaan 
kuvaan. Kissat on jaettu näyttelyhalleihin kategorioittain: 

• halli C: kategoriat 1 & 2 sekä kotikissat
• halli D: kategoriat 3 & 4. 

Sisääntullessa tulee valita ne jonot, jotka johtavat oman 
kategorian halliin. Häkit on valmiiksi numeroitu, eikä järjestystä 
saa muuttaa ilman lupaa. 

Saman omistajan kissat on sijoitettu kehiin vierekkäin 
pienimmän kilpailunumeron mukaan. Jos omistajalla on 
esimerkiksi Maine Coon ja itämainen, hänen kissansa ovat 
hallissa C, Maine Coon -kehässä.  

Eläinlääkärintarkistus tehdään pistokokein. Rokotustodistukset 
tarkistetaan kaikilta näyttelyyn tulevilta kissoilta. Viimeinen 
mahdollinen rokotuspäivä tähän näyttelyyn on ollut 12.10.2018. 
Näyttelyssä noudatetaan FIFen rokotussääntöjä. 

Näy t teille ase t ta jien kulkuluvat 
Kulkuluvat jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä lauantai–
aamuna. Otattehan huomioon, että kulkulupia jaetaan yksi 
per näyttelyyn ilmoitettu kissa. Jos kissan mukana tulee 
ilmoittautumisen yhteydessä useampia henkilöitä, voi muille 
hankkia pääsylipun joko ennakkoon tai lauantaipäivän aikana 
hallin lipunmyynnistä.

Ravintol at
Ravintola Arlandassa on tarjolla lounasbuffet klo 11–16 hintaan 
10,90 €. Aularavintola Hahnista saa kahvia, virvokkeita ja pientä 
purtavaa lauantaina 8–18 ja sunnuntaina 9–18 välillä. 

Huomioittehan, että Suomen alkoholilain ja hallin tarjoilulupien 
vuoksi omien alkoholijuomien nauttiminen hallin tiloissa on 
ehdottomasti kiellettyä. Juomia voi ostaa ja nautiskella hallin 
ravintoloissa.

L angaton verkkoyhteys
Näytteilleasettajille on tarjolla maksullinen Wi-Fi, 15 € /
viikonloppu ja sen voi ostaa lipunmyyntipisteestä. Etukäteen 
ostetut Wi-Fi tunnukset lähetetään sähköpostitse 24.10.2018 
mennessä.

Tarkistathan, että kissasi tiedot ovat vahvistuskirjeessä oikein. Ilmoita mahdollisista korjaustarpeista näyttelysihteereille 
mahdollisimman pian:  ws18.show@kissaliitto.fi. Kissasi numero löytyy myös vahvistuskirjeestä.

http://www.tesc.fi
https://www.ws2018.fi
mailto:ws18.show%40kissaliitto.fi?subject=


Tuolit
Omien tuolien käyttö on sallittua. Tuoleja voi myös vuokrata 
viikonlopuksi hintaan 10 €. Tästä 5 € palautetaan kun tuoli 
palautetaan vuokrauspisteeseen. Tuolien vuokrauspiste on 
merkitty hallissa kyltein.  

Ga al aill allinen 
Ennakkoon ostetut liput voi lunastaa siihen merkitystä pisteestä 
näyttelyhallissa lauantaina klo 12 alkaen. Lipun saa ostajan 
nimellä. Gaalaillallinen on loppuunmyyty!

wc-til at
WC:t sijaitsevat hallin aulassa, ravintoloiden tilosisa sekä halleja 
yhdistävän käytävän varrella. 

Arvostelu
Omistajat voivat itse esittää kissansa arvosteluissa lauantaina. 
Assistentit esittävät kissat sunnuntaina paneelissa. 

Paneeli on häkitön. Omistajien tulee tuoda kissat koontialueelle 
viimeistään edellisen ryhmän paneelin aikana. 

L ämpimästi terve tuloa muk aan vie t tämään 
ikimuistoinen viikonloppu Tampereell A! 

Huomioithan myös nämä asiat:
• Poistumislupia ei myönnetä.
• Kissanhiekka tulee hävittää kannellisiin roska-astioihin.

• Nesteiden hävittämistä varten kehissä on ämpäreitä.
• Kierrätättehän juomapullot ja -tölkit merkittyihin 

astioihin

Näyttely on avoinna yleisölle klo 10 – 18 molempina päivinä

Lauantai
8:00  Ovet avataan

8:00 – 10:00  Ilmoittautuminen 

10:30  Avajaiset

11:00   Arvostelut alkavat

12:00  Gaalaillallislippujen jako alkaa (illallinen  
 on loppuunmyyty)

13:00 – 14:00 Lounastauko

18:00 Näyttelypäivä päättyy

Sunnuntai
8:00 Ovet avataan

10:00 Kissojen on oltava häkeissään

10:30 Paneeli: kotikissat, 
 kategoria 1, kategoria 2

12:00 Arvostelusetelit noudettavissa

13:00 – 14:00 Lounastauko

14:00 Paneeli: kategoria 3, kategoria 4

18:00  Näyttely loppuu

N äy t t e ly n  a ik ata ul u


