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EKL NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL. 
 

Tallinn          23.11.2011 nr 2 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.35. 
 
Juhatas: Alar Müürisepp. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jaana Aadamsoo, Juta Haranen, jekaterina Kantijevskaja, Ülle Kell, Siim 

Kinnas, Mihhail Knut, Katri Koitver, Kalvo Kriisk, Jelena Kruus, Kätlin Kull, 
Monica Kullarand, Hedi Kumm, Silvi Kupinskaja, Maret Kärdi, Marko 
Lepasaar, Siret Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Astrid Lundava, Anne 
Naarits, Iren Naarits (volitus Anne Naaritsale), Valentina Pikkov, Aire-Piret 
Pärn, Katrin Raie, Raija Raun, Erik Samel (volitus Maris Siilmannile), Inga 
Siil, Maris Siilmann, Helina Simberg, Urve Tipp, Tõnis Türk. 

Puudus: Leelo Ratas. 
Külalised: Viljar Krohv, Aivo Oblikas (EKL-KKK), Piret Rosumovski. 
 
PÄEVAKORD: 
 A.  Administratiivsed küsimused. 

1. Eesti Kennelliidu ees seisvate probleemide kaardistamine. 
2. EKL põhikirjakomisjoni ja EKL jahikatseallüksuse elluäratamise töögrupi 

tagasikutsumine. 
3. Liikmete valimine komisjonidesse. 
4. Eesti Kennelliidu ja Eesti Hurtade Liidu koostöö 2015. aasta Hurtade Maastikujooksu 

Euroopa Meistrivõistluste korraldamisel. Informatsioon Iren Naaritsalt. 
5. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 täiendamine: do-khyi (tiibeti mastif) aretuserinõuded. 
6. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendamine. 
7. EKL välimikukohtunike statuut. 
8. EKL välimikukohtunike koolitusjuhend. 
9. EKL eksamite ja võistluse korraldamise eeskirja täiendamine. 
10. FCI eeskirja „Üldised eeskirjad osalemaks sõnakuulelikkuse katsetel ja võistlustel 

rahvusvahelises klassis (C.A.C.I.OB)“ tõlke kinnitamine. 
 
A. Administratiivsed küsimused. 
 
(i) EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku juhataja valimine. 
 
Ettepanek: valida EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku juhatajaks Alar Müürisepp.  
Hääletamine: poolt – 30 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 2  
 
(ii) EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku protokollija valimine. 
 
Ettepanek: valida EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku protokollijaks Elo Lindi. 
Hääletamine: poolt – 30 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 2  
 
 (iii) EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku häältelugeja valimine. 
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Ettepanek: valida EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku häältelugejaks Katleen Lukin. 
Hääletamine: poolt – 30 
   Vastu – 0 
   Erapooletu – 0 
   Ei osalenud – 2  
 
(iv) EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku päevakord. 
 
Toimus arutelu EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku päevakorra üle (p 4 „Eesti Kennelliidu ja 
Eesti Hurtade Liidu koostöö 2015 aasta Hurtade Maastikujooksu Euroopa Meistrivõistluste 
korraldamisel. Informatsioon Iren Naaritsalt“ ettekandjal ei olnud võimalik koosolekul 
osaleda). Otsustati alustada tööd väljakuulutatud päevakorra alusel. 
 
Otsustati: 
(i) Valida EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku juhatajaks Alar Müürisepp. 
(ii) Valida EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku protokollijaks Elo Lindi. 
(iii) Valida EKL nõukogu 23.11.2011 koosoleku häältelugejaks Katleen Lukin. 
(iv) Otsustati alustada tööd väljakuulutatud päevakorra alusel. 
 
1. Eesti Kennelliidu ees seisvate probleemide kaardistamine. 
 
Alar Müürisepp: andis lühiülevaate EKL ees seisvate probleemide kaardistamise vajadusest 
(määratletud probleemide põhjal on võimalik luua komisjonid, kes töötavad välja vastava 
probleemi lahendamise kava; komisjonid on toeks EKL juhatusele ning aitavad tegevusse 
paremini kaasata ka erinevatest teemadest huvitatud vabatahtlikke). 
 
Maret Kärdi: andis ülevaate EKL asukohast rahvusvahelisel koerandusmaastikul ja Brüsselis 
11.-12.11.2011 toimunud FCI 100. juubelile pühendatud üritustest (teiste riikidega ühe serdi 
alusel tšempioniks saamise lepingute sõlmimiseks tehtud eeltöö, eesti hagija tutvustamine 
FCI-le ja teistele kennelorganisatsioonidele). 
 
Toimus arutelu hetkel olemasolevate tšempionitiitlite erilepingute üle. 
 
Kristin Kerem: andis lühiülevaate EKL uue juhatuse tegevusest (11.12.2011 korraldatakse 
ühendüritus, mis hõlmab jõulushow’d, Juuniorhändlerite 2011. aasta Eesti Meistrivõistlusi 
ning konkursside „Aasta edukaim näitusekoer ja –koerakasvataja“ ning „Aasta edukaim 
sportkoer ja –koerajuht“ autasustamist; koostatakse 2012. aasta eelarvet; on võetud erilise 
tähelepanu alla büroo töö ja asjaajamine; on loodud noortetoimkond (juht: Helina Simberg), 
eesti hagija töörühm (juht: Maris Siilmann), EKL kodulehe venekeelde tõlkimise toimkond 
(juht: Jelena Kruus). Tulevikus pööratakse erilist tähelepanu tõustandardite tõlkimisele). 
 
Toimus arutelu EKL tegevussuundade ja lahendamist vajavate probleemide üle. 
 
Otsustati võtta EKL ees seisvate probleemide kaardistus (lisa 1) teadmiseks. 
  
2. EKL põhikirjakomisjoni ja EKL jahikatseallüksuse elluäratamise töögrupi 
tagasikutsumine. 
 
Ettepanek: kutsuda tagasi EKL põhikirjakomisjon ning EKL jahikatseallüksuse elluäratamise 

töögrupp. 
 
Hääletamine: poolt – 31 
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  vastu 0 
  erapooletu – 1 
 
Otsustati: 
2.1. Kutsuda tagasi EKL põhikirjakomisjon ning EKL jahikatseallüksuse elluäratamise 

töögrupp. 
 
3. Liikmete valimine komisjonidesse. 
 
Toimus arutelu EKL komisjonide arvu, võimalike tegevuskavade ja liikmete ning juhtide 
valimise üle. Koostati esialgne komisjonide nimekiri: noortetoimkond (juht Helina Simberg), 
eesti hagija töörühm (juht: Maris Siilmann), normdokumentide töörühm, välissuhete töörühm, 
jahikoerte töörühm, tõuorganisatsioonide toimkond, põhikirjakomisjon. 
 
Diskuteeriti EKL liikmesorganisatsioonide võimaliku diferentseerimise üle (õigused-
kohustused).  
 
Ettepanek: moodustada EKL põhikirjakomisjon koosseisus Kristin Kerem, Alar Müürisepp ja 

Aire-Piret Pärn. 
 
Hääletamine: poolt – 29 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 3 
 
Otsustati, et EKL nõukogu esimees saadab nõukogule laiali komisjonide nimekirja, kuhu 
soovijad saavad neid huvitavate komisjonide töös osalemiseks registreerida. Vajadusel 
luuakse lisakomisjone. 
 
Otsustati:  
3.1. Moodustada EKL põhikirjakomisjon koosseisus Kristin Kerem, Alar Müürisepp ja Aire-

Piret Pärn. 
 
4. Eesti Kennelliidu ja Eesti Hurtade Liidu koostöö 2015. aasta Hurtade Maastikujooksu  
Euroopa Meistrivõistluste korraldamisel. Informatsioon Iren Naaritsalt. 
 
Katleen Lukin tõstatas küsimuse, kas FCI 2015. aasta Hurtade Maastikujooksu EM-i 
korraldamise taotlemine oli eelnevalt kooskõlastatud EKL-ga. 
 
Toimus arutelu kooskõlastusvajaduse ning EKL ja Eesti Hurtade Liidu võimaliku koostöö üle 
antud ürituse korraldamisel. Otsustati käsitleda teemat pärast Iren Naaritsa ärakuulamist ning 
FCI-st ametliku FCI hurtade komisjoni protokolli laekumist. 
  
5. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 täiendamine: do-khyi (tiibeti mastif) aretuserinõuded. 
 
Toimus arutelu, kas on mõttekas seada terviseuuringute kohustus, kui neist ei tulene mingeid 
aretuspiiranguid.  
 
Ettepanek: lähtuvalt Mastifite TÜ ja Eesti Do Khyi TÜ taotlusest ning EKL juhatuse otsusest 

nr 9, 03.11.2011 (protokoll nr 12) kinnitada do-khyi (tiibeti mastif) aretuserinõuded: 
Terviseuuringud (mõlemal vanemal): (i) EKL poolt tunnustatud ametlik HD ja ED 
uuringu tulemus. Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune; (ii) 
EKL silmauuringute usaldusarsti poolt kinnitatud silmauuring (PRA, RD, katarakt 
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(HD), entroopium, ektroopium). Uuringutulemus ei või olla paaritushetkel vanem kui 
24 kuud. Näitusehinne (mõlemal vanemal): vähemalt 2xVH (ei arvestata kutsikaklassis 
saadud hindeid). Isast koera võib aretuses kasutada alates tema 18-kuuseks  
saamisest. Emast koera võib aretuses kasutada alates tema 18-kuuseks saamisest. 
Esmapoegimise hetkeks ei või emane koer olla vanem kui 6 aastat ja 1 kuu. Viimase 
poegimise hetkeks ei või emane koer olla vanem kui 8 aastat ja 1 kuu. Emasel koeral 
võib olla kuni 4 pesakonda. Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist. 
Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2012-31.12.2016. Otsus avaldatakse kõigis EKL 
infokanalites. 

 
Hääletamine: poolt – 19 
  vastu – 2  
  erapooletu – 9  
  ei osalenud – 2  
 
Otsustati: 
5.1. Lähtuvalt Mastifite TÜ ja Eesti Do Khyi TÜ taotlusest ning EKL juhatuse otsusest nr 9, 

03.11.2011 (protokoll nr 12) kinnitada do-khyi (tiibeti mastif) aretuserinõuded:  
5.1.1. Terviseuuringud (mõlemal vanemal): (i) EKL poolt tunnustatud ametlik HD ja ED 

uuringu tulemus. Uuringu tegemise hetkel peab koer olema vähemalt 18-kuune; 
(ii) EKL silmauuringute usaldusarsti poolt kinnitatud silmauuring (PRA, RD, katarakt 

(HD), entroopium, ektroopium). Uuringutulemus ei või olla paaritushetkel vanem 
kui 24 kuud. 

5.1.2. Näitusehinne (mõlemal vanemal): vähemalt 2xVH (ei arvestata kutsikaklassis 
saadud hindeid). 

5.1.3. Isast koera võib aretuses kasutada alates tema 18-kuuseks  saamisest. 
5.1.4. Emast koera võib aretuses kasutada alates tema 18-kuuseks saamisest. 

Esmapoegimise hetkeks ei või emane koer olla vanem kui 6 aastat ja 1 kuu. Viimase 
poegimise hetkeks ei või emane koer olla vanem kui 8 aastat ja 1 kuu. 

5.1.5. Emasel koeral võib olla kuni 4 pesakonda. 
5.1.6. Kõik nõuded peavad olema täidetud enne paaritamist. 

5.2. Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2012-31.12.2016. 
5.3. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 
6. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täiendamine. 
 
Toimus arutelu EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuudi täienduste 
kehtimahakkamise aja üle. 
 
Ettepanek: lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 19, 03.11.2011 (protokoll nr 12) teha EKL 

poolt omistatavate tiitlite statuuti alljärgnevad täiendused ja muudatused: (i) muuta 
EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti ning asendada läbivalt fraas „üle 24 
kuu vanusena“ fraasiga „vähemalt 24 kuu vanusena“. Otsus jõustub vastuvõtmise 
hetkest. (ii) Muuta p 2.3., peale mida kõlab antud punkt alljärgnevalt:“ Koertele, 
kellele on juba omistatud EKL  lepingulise partneri välimikutšempioni tiitel, 
omistatakse EST V CH tiitel ühe SERT-iga, mis on saadud vähemalt 24 kuu vanusena 
(v.a. riigid, kellega EKL on sõlminud vastavasisulised erilepingud)“. Otsus jõustub 
alates 01.07.2012. (iii) Muuta p 9.1.2., peale mida kõlab antud punkt 
alljärgnevalt:„PJK - vähemalt kolm kõrgeima klassi hinnet „väga hea“ kahelt 
erinevalt kohtunikult. Otsus jõustub alates 01.01.2012. Otsus avaldatakse kõigis EKL 
infokanalites. 

 
Hääletamine: poolt – 29 
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  vastu – 0 
  erapooletu – 2 
  ei osale – 1  
 
Otsustati: 
6.1. Lähtuvalt EKL juhatuse otsusest nr 19, 03.11.2011 (protokoll nr 12) teha EKL poolt 

omistatavate tiitlite statuuti alljärgnevad täiendused ja muudatused: 
6.1.1. muuta EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite statuuti ning asendada läbivalt fraas 

„üle 24 kuu vanusena“ fraasiga „vähemalt 24 kuu vanusena“. Otsus jõustub 
vastuvõtmise hetkest. 

6.1.2. muuta p 2.3., peale mida kõlab antud punkt alljärgnevalt:“ Koertele, kellele on juba 
omistatud EKL  lepingulise partneri välimikutšempioni tiitel, omistatakse EST V CH 
tiitel ühe SERT-iga, mis on saadud vähemalt 24 kuu vanusena (v.a. riigid, kellega 
EKL on sõlminud vastavasisulised erilepingud)“. Otsus jõustub alates 01.07.2012. 

6.1.3. muuta p 9.1.2., peale mida kõlab antud punkt alljärgnevalt:„PJK - vähemalt kolm 
kõrgeima klassi hinnet „väga hea“ kahelt erinevalt kohtunikult. Otsus jõustub alates 
01.01.2012. 

6.2. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 
7. EKL välimikukohtunike statuut. 
 
Toimus arutelu EKL välimikukohtunike statuudi üle (kõik EKL poolt tunnustatud tõud ei ole 
tunnustatud FCI poolt, seega puuduvad ka FCI poolt kehtestatud tõustandardid; lisas 1 
„Nimekiri tõugudest, milliste hindamispädevus on rühma- ja üldkohtunikuks saamise 
eelnõue“ tehnilisi vigu – puuduvad mõned standardinumbrid ning on eksitavaid tõunimesid). 
  
Ettepanek: asendada EKL välimikukohtunike statuudi punktis 1.1.  fraas „FCI poolt 

kehtestatud tõustandardile“ fraasiga „tunnustatud ja kehtivale tõustandardile“. 
Hääletamine: poolt – 28 
  vastu – 0 
  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 2 
 
Ettepanek: EKL-VKK eestseisusel korrastada EKL välimikukohtunike statuudi lisa 1 ning 

esitada see 10 päeva jooksul EKL nõukogu esimehele. 
Hääletamine: poolt – 31 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 1 
 
Ettepanek: kinnitada EKL välimikukohtunike statuut koos tehtud täiendustega (lisa 2). Otsus 

jõustub 01.01.2012. EKL välimikukohtunike statuut avaldatakse EKL kodulehel. 
Hääletamine: poolt – 27 
  vastu – 0 
  erapooletu – 0 
  ei osalenud – 5 
 
Otsustati: 
7.1. Asendada EKL välimikukohtunike statuudi punktis 1.1.  fraas „FCI poolt kehtestatud 

tõustandardile“ fraasiga „tunnustatud ja kehtivale tõustandardile“. 
7.2. EKL-VKK eestseisusel korrastada EKL välimikukohtunike statuudi lisa 1 ning esitada 

see 10 päeva jooksul EKL nõukogu esimehele. 
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7.3. kinnitada EKL välimikukohtunike statuut koos tehtud täiendustega (lisa 2). Otsus jõustub 
01.01.2012.  

7.4. EKL välimikukohtunike statuut avaldatakse EKL kodulehel. 
 
8. EKL välimikukohtunike koolitusjuhend. 
 
Tulenevalt uuest 01.01.2012 kehtima hakkavast EKL välimikukohtunike statuudist (punkt 
3.1.) kuulub EKL välimikukohtunike koolitusjuhendi kinnitamine alates 01.01.2012 EKL-
VKK üldkoosoleku pädevusse. Kuni 01.01.2012 on kehtiv praegune EKL välimikukohtunike 
koolitusjuhend.  
 
Eelnevast tulenevalt võttis EKL nõukogu uue EKL välimkukohtunike koolitusjuhendi 
teadmiseks. 
 
9. EKL eksamite ja võistluse korraldamise eeskirja täiendamine. 
 
Toimus arutelu, kas filmi järgi on võimalik adekvaatselt hinnata kohtuniku ja/või 
eksami/võistluse korraldaja tegevust (võttenurga mõju) ning diskuteeriti stardimaksu üle 
(kasutatakse võistluste- ja eksamite tulemuste andmebaasi haldamiseks). 
  
Ettepanek: teha EKL eksamite ja võistluste korraldamise eeskirja järgmised täiendused: (i) 

lisada p 6.1g alljärgnevas sõnastuses:“Korraldaja peab tagama, et eksami- või 
võistluspaigas oleks võimalik eksamit või võistlust filmida punktides 8.4.2 ja 9.8 
nimetatud eesmärkidel, hankides vajadusel eelnevalt sellekohase loa eksami- või 
võistluspaiga omanikult või seadusjärgselt haldajalt.“ (ii) lisada p 8.4.1. alljärgnevas 
sõnastuses:“Eksamile või võistlusele registreerudes annab osaleja nõusoleku enda 
nime ja osaleva koera nime avalikustamiseks koos eksami või võistluse tulemusega 
protokolli internetiversioonis (vastava programmi osana ja/või korraldava klubi 
kodulehel).“ (iii) lisada p 8.4.2. alljärgnevas sõnastuses:“Eksamile või võistlusele 
registreerudes annab osaleja nõusoleku enda ja osaleva koera soorituse filmimiseks 
EKL-KKK poolt eesmärgiga dokumenteerida, kas eksam või võistlus oli korraldatud 
ja kohtuniku poolt hinnatud vastavalt käesolevas eeskirjas ja konkreetse koolitusala 
eeskirjades olevatele nõuetele. Eksamil või võistlusel filmitud materjali ei ole võimalik 
kasutada selleks, et muuta kohtuniku poolt sooritusele antud hinnangut.“ (iv) lisada p 
9.8. alljärgnevas sõnastuses:“ EKL-KKK-l on õigus määrata eksami või võistluse 
korralduse ja kohtunikutöö eeskirjadele vastavuse hindamiseks eksamile inimene, kes 
filmib hilisema analüüsi tarbeks kas kogu eksami või võistluse või osa sellest.“ (v) 
lisada p 9.8.1. alljärgnevas sõnastuses:“Eksamil või võistlusel filmitud materjali ei 
tohi kasutada kohtuniku hinnangu muutmiseks, küll võib videomaterjal olla aluseks 
EKL-KKK poolsele hinnangu andmisele kohtuniku ja korraldaja tööle.“ (vi) lisada p 
9.8.2. alljärgnevas sõnastuses:“Kui eksamil või võistlusel filmitud materjali põhjal 
tuvastab EKL-KKK eestseisus käesoleva eeskirja, koolitusala eeskirjade või teiste 
EKL normdokumentide rikkumise, on EKL-KKK eestseisusel õigus teha EKL 
juhatusele ettepanekuid sanktsioonide määramiseks korraldajale ja/või kohtunikele.“ 
(vii) lisada p 9.9. alljärgnevas sõnastuses:“Korraldaja on kohustatud tasuma iga 
eksamil või võistlusel osalenud koera eest EKL-le stardimaksu, mille suuruse määrab 
EKL juhatus.“ Otsus jõustub alates 01.01.2012. Otsus avaldatakse kõigis EKL 
infokanalites. 

 
Hääletamine: poolt – 23 
  vastu – 3 
  erapooletu – 2 
  ei osalenud – 4 



EKL nõukogu protokoll nr 2, 23.11.2011 

 7

 
Otsustati: 
9.1. Teha EKL eksamite ja võistluste korraldamise eeskirja järgmised täiendused: 

9.1.1. Lisada p 6.1g alljärgnevas sõnastuses:“Korraldaja peab tagama, et eksami- või 
võistluspaigas oleks võimalik eksamit või võistlust filmida punktides 8.4.2 ja 9.8 
nimetatud eesmärkidel, hankides vajadusel eelnevalt sellekohase loa eksami- või 
võistluspaiga omanikult või seadusjärgselt haldajalt.“ 

9.1.2. Lisada p 8.4.1. alljärgnevas sõnastuses:“Eksamile või võistlusele registreerudes 
annab osaleja nõusoleku enda nime ja osaleva koera nime avalikustamiseks koos 
eksami või võistluse tulemusega protokolli internetiversioonis (vastava programmi 
osana ja/või korraldava klubi kodulehel).“ 

9.1.3. Lisada p 8.4.2. alljärgnevas sõnastuses:“Eksamile või võistlusele registreerudes 
annab osaleja nõusoleku enda ja osaleva koera soorituse filmimiseks EKL-KKK poolt 
eesmärgiga dokumenteerida, kas eksam või võistlus oli korraldatud ja kohtuniku poolt 
hinnatud vastavalt käesolevas eeskirjas ja konkreetse koolitusala eeskirjades olevatele 
nõuetele. Eksamil või võistlusel filmitud materjali ei ole võimalik kasutada selleks, et 
muuta kohtuniku poolt sooritusele antud hinnangut.“ 

9.1.4. Lisada p 9.8. alljärgnevas sõnastuses:“ EKL-KKK-l on õigus määrata eksami või 
võistluse korralduse ja kohtunikutöö eeskirjadele vastavuse hindamiseks eksamile 
inimene, kes filmib hilisema analüüsi tarbeks kas kogu eksami või võistluse või osa 
sellest.“ 

9.1.5. Lisada p 9.8.1. alljärgnevas sõnastuses:“Eksamil või võistlusel filmitud materjali ei 
tohi kasutada kohtuniku hinnangu muutmiseks, küll võib videomaterjal olla aluseks 
EKL-KKK poolsele hinnangu andmisele kohtuniku ja korraldaja tööle.“ 

9.1.6. Lisada p 9.8.2. alljärgnevas sõnastuses:“Kui eksamil või võistlusel filmitud materjali 
põhjal tuvastab EKL-KKK eestseisus käesoleva eeskirja, koolitusala eeskirjade või 
teiste EKL normdokumentide rikkumise, on EKL-KKK eestseisusel õigus teha EKL 
juhatusele ettepanekuid sanktsioonide määramiseks korraldajale ja/või kohtunikele.“ 

9.1.7. Lisada p 9.9. alljärgnevas sõnastuses:“Korraldaja on kohustatud tasuma iga 
eksamil või võistlusel osalenud koera eest EKL-le stardimaksu, mille suuruse määrab 
EKL juhatus.“ 

9.2. Otsus jõustub alates 01.01.2012. 
9.3. Otsus avaldatakse kõigis EKL infokanalites. 
 
10. FCI eeskirja „Üldised eeskirjad osalemaks sõnakuulelikkuse katsetel ja võistlustel 
rahvusvahelises klassis (C.A.C.I.OB)“ tõlke kinnitamine. 
 
Toimus arutelu FCI eeskirjade/dokumentide tõlkimise üle (kas tõlke kinnitab EKL nõukogu 
või EKL juhatus; tõlkija nime märkimine tõlke juurde; dokumentide tõlkimine 
originaalkeelest). 
 
 
Muu temaatika: toimus arutelu, kas ja millistel alustel saab keelduda Soomes näitusekeelu 
saanud inimese Eestis toimuvale näitustele registreerimisest ning Soome Kennelliidu 
vaidlusasjade töörühma otsuste jõudmisest EKL-i ja FCI-sse. 
 
 
Alar Müürisepp      Elo Lindi 
Juhataja       Protokollija 


