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Päevakord:
1.

EKL PKKK eestseisuse liikmete ja esimehe valimine.

2.

Viljar Krohvi ettekanne FCI kelgukoerte komisjoni tööst.

3.

Allüksuse ülesanded nov.-dets. 2012 ja aastaks 2013.

4.

Kelgukoerte võistluskatse eeskiri (projekt).

Ülle teeb ülevaate koosoleku päevakorrast. Koosolekule on külalisena kutsutud rääkima FCI kelgukoerte
komisjoni tööst Viljar Krohv.
Päevakorda lisatakse viies punkt liiklusseaduse muudatuse ettepanekuks.
5.

Liiklusseaduse muutmise ettepanek

1. EKL PKKK eestseisuse liikmete ja esimehe valimine.
Liikmeteks valimise ettepanekud (kandidatuur):
Ülle Aaslav-Kaasik – ESHÜ (siberi huskyd)
Johanna Laak – malamuudid
Anneli Matsi – samojeedid
Helle Kaljula – siberi huskyd ja malamuudid
Marika Proover – malamuudid
Ulvi Lukk – malamuudid
Hääletamine on avalik. Marika võtab oma kandidatuuri tagasi. Ühehäälselt on eestseisuse liikmeteks
valitud:
Ülle Aaslav-Kaasik – ESHÜ (siberi huskyd)
Johanna Laak – malamuudid
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Anneli Matsi – samojeedid
Helle Kaljula – siberi huskyd ja malamuudid
Ulvi Lukk – malamuudid
Ühehäälselt on valitud eestseisuse esimeheks Ülle Aaslav-Kaasik.

2. Viljar Krohvi ettekanne FCI kelgukoerte komisjoni tööst.
2008 – 2012 on Viljar osalenud FCI kelgukoerte komisjonis. Komisjon tegeleb muuhulgas CACIT
(rahvusvaheline) ja CACT (rahvuslik) tiitli reeglistiku välja töötamisega. Viljar tutvustab komisjonis
osalevaid riike ja esindajaid. 2010 aasta kohtumisel eristati võistluskatse ja töökatse reeglistiku vajadus.
Et kelgukoertele saaks CACIT ja CACT tiitleid omistada, tuleb tunnustada kelgukoera tõuge FCI poolt kui
töökoera tõuge (hetkel seda tunnustust ei ole).
Terminoloogia osas Viljar teeb ettepaneku, et üldine nimetus oleks töökatse, mille alla kuulub veo- ja
võistluskatse. Ülle arvab, et võibolla tekib hiljem vastuolu kui tulevikus hakatakse korraldama näiteks
malamuutide raskusvedu.
Marika küsib, kas on olemas võistluskatsete projekt FCI komisjoni poolt? Viljar vastab, et ei ole olemas
võistluskatse projekti, on lihtsalt üldised kokkulepped. Võistluskatse on kokkuleppeliselt kelguvedu või
pulka vedu ja dryland puhul käru- või scootrivedu. Canicross ja jalgrattavedu ei kuulu võistluskatsete
alade alla. Põhimõtteline kokkulepe, et ka 1 koer saaks teha katse, selleks on ka 1 koera klass scootri ja
pulkaga võistluskatses lubatud.
Ülle küsib, kui me oma reeglistikuga saame siiski varem valmis, et kas saab hiljem ühtlustada? Viljar
vastab, et hiljem saab ikka vajadusel muuta. Erinevused võivad esineda tõenäoliselt klassides, ajavõtus
või vahemaades, aga võistluse korraldamine on primaarne. Komisjon eelistab lumel toimuvaid võistlusi
drylandile.
Kuidas FCI reeglid hakkavad suhtuma kohalikesse reeglitesse, kas on ülemuslikud? (Marika). Viljar
vastab, et üldreeglid peaksid olema kooskõlas, aga komisjoni reeglid on rohkem suunised, mis jätab
ruumi kohalikele erisustele erinevates riikides.
Kuidas FCI suunised ühilduvad IFSS reeglitega (FISTC jm)? Viljar vastab, et nendel on väga erinev taust.
Katse tulemuste arvestamisel lähevad arvestusse ainult katsesse registreerunud rakendid.
Viljar lubab saata ka oma ettekande kokkuvõtte koosolekul osalejatele.

3. Allüksuse ülesanded nov.-dets. 2012 ja aastaks 2013.
EKL eelarve on juba allüksuste osas kinnitatud ja sealt ei saa enam midagi see aasta taodelda. Otse
juhatusele saab reservide osas vajadusel taotlusi teha.
EKL on kavas teha uus koduleht (Viljar) ja liikmesorganisatsioonidele antakse võimalus alamdomeenide
registreerimiseks. Alamdomeeni haldus jääks allüksuse toimetada. Alamdomeeni võiks allüksus omale
taodelda.

EESTI KENNELLIIDU PÕHJAMAISTE KELGUKOERTE KATSETE KOGU
Eesmärk on kasutada ära juba toimuvat võistlust Baltic Cup, mille raames saaks korraldada võistluskatse.
Selleks on vajalik koos võisltuskatsete eeskirjadega koostada ka kohtuniku statuut ning esitada allüksuse
üldkoosolekule kinnitamiseks.
Kuna Eestis ei ole veel ühtegi kohtunikku, siis tuleb kutsuda kohtunik väljastpoolt, suure tõenäosusega
Soomest. Kas sobib ka rahvuslik kohtunik? Viljar väidab, et sobib ainult rahvusvaheline kohtunik, kuna
rahvuslikel on õigus hinnata ainult oma kohalikus riigis.
Eesseisuse ülesanne uurida välja, kas me saame kuidagi kasutada rahvuslikke kohtunikke või anda õiguse
hinnata meie katsel teise riigi rahvuslikul kohtunikul. Samal ajal peaksime siiski alustama oma rahvusliku
kohtuniku välja koolitamist. Kohtuniku koolituse saab ühildada katse korraldamisega.
Kuna võistluskatse läbimisel saaks töösertifikaadi (õiguse osaleda kasutusklassis), siis on kindlasti vaja
ametlikku kohtunikku.
Eestseisuse ülesandeks jääb välja töötada liikmete liitumise süsteem ja vastavad liitumisdokumendid.

4. Kelgukoerte võistluskatse eeskiri (projekt).
Alustati võistluskatse eeskirja projekti punktide läbi arutamisega. Ajapuuduse tõttu jäi projekti
läbivaatamine pooleli ja lähiajal kutsutakse kokku uus koosolek, kus jätkatakse projektipunktide läbi
vaatamist.
5. päevakorra punkti ei jõutud arutada.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:
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