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Eesti Kennelliidu poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudile 

0 Üldosa.

Käesolev Eesti Kennelliidu poolt omistatavate tšempionitiitlite statuut sätestab järgnevate tšempionitiitlite

 omistamise korra:

• Eesti Juuniortšempion (EST J CH);

• Eesti Välimikutšempion (EST V CH);

• Eesti Veterantšempion (EST Vet CH);

• Balti Juuniortšempion (BALT J CH);

• Balti Tšempion (BALT CH);

• Balti Veterantšempion (BALT Vet CH);

• Eesti Maastikujooksutšempion (EST M CH);

• Eesti Agility tšempion (EST AG CH);

• Eesti koolitusala tšempion (EST IPO CH, EST PJK CH, EST SK CH, EST KK CH, EST FH CH,

EST IPO-R CH, EST VP CH).

Punktid 1-8 muutmata.

 9  Tiitli Eesti Koolitusala tšempion (EST IPO CH,  EST PJK CH, EST KK CH, EST SK CH, 
EST FH CH, EST IPO-R CH, EST VP CH) omistamise kord

 9.1  Koolitusala tšempioni tiitel omistatakse koerale, kes on Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud 
ametlikel võistlustel saavutanud:

 9.1.1  IPO – vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet “hea” vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult, 
kusjuures iga osaala (A, B ja C) soorituses peab koer olema saanud vähemalt 80 p.;

 9.1.2  PJK  –  vähemalt  kolm  kõrgeima  klassi  hinnet  „väga  hea“  vähemalt  kahelt  erinevalt 
kohtunikult;

 9.1.3  KK  –  vähemalt  kolm  kõrgeima  klassi  hinnet  „väga  hea“  vähemalt  kahelt  erinevalt 
kohtunikult

 9.1.4  SK – vähemalt kolm I järku EVÕI klassis vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult;

 9.1.5  FH – vähemalt kolm FH2 tulemust hindele „väga hea“ või üks IPO-FH tulemus hindele 
„väga hea“ ja  üks FH2 tulemus hindele „väga hea“ või kaks IPO-FH tulemust hindele „väga hea“ 
vähemalt kahelt  erinevalt kohtunikult;

 9.1.6  IPO-R - vähemalt kolm kõrgeima astme tulemust kas ühel või erinevatel IPO-R ala(l)del 
hindele  „väga hea“ vähemalt kahelt erinevalt kohtunikult;

 9.1.7  VP –  vähemalt  kolm  kõrgeima  astme  tulemust  hindele  „väga  hea“  vähemalt  kahelt 
erinevalt kohtunikult

 9.1.8  Lisaks peab koer olema saanud üle 15 kuu vanusena ametlikult näituselt vähemalt hinde 
“hea”.

 9.2  Koerad, kellele on juba omistatud FCI liikmesriigi koolitusala tšempioni või FCI lepingulise 
partneri  koolitusala  tšempioni  tiitel,  vajavad  EST  koolitusala  CH  saamiseks  Eesti  Kennelliidu 
kalenderplaani kantud võistluse kõrgeima klassi tulemust:

 9.2.1  IPO– vähemalt hinde „hea“;



 9.2.2  PJK – vähemalt hinde „väga hea“;

 9.2.3  KK – vähemalt hinde „väga hea“;

 9.2.4  SK – I järgu EVÕI klassis.

 9.2.5  FH – vähemalt hinde „väga hea“

 9.2.6  IPO-R – vähemalt hinde „väga hea“;

 9.2.7  VP – vähemalt hinde „väga hea“.

Punkt 10 muutmata.


