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Kasutatavad lühendid:
EKL – Eesti Kennelliit
Rahvuslik kohtunik - EKL rahvuslikku välimikukohtunike nimekirja kantud välimikukohtunik
Rahvusvaheline kohtunik – FCI välimikukohtunike nimekirja kantud välimikukohtunik
VKK - Eesti Kennelliidu Välimikukohtunike Kogu
Üldkohtunik - FCI kõikide tõugude kohtunik
BIG – rühmavõistlus
BIS – lõppvõistlus „Best in Show“
1. Välimikukohtuniku olemus
1.1.Välimikukohtunik tegutseb koertenäitustel spetsialistina ja otsustab, kui hästi vastab talle esitatavate koerte
välimik FCI poolt kehtestatud tõustandardile.
1.2. Ta on EKL usaldusisik, kelle ülesandeks on anda näituseringis oma erapooletu ja asjatundlik hinnang, võttes
arvesse alati oma vastutust tõu aretuse suuniste andmisel.
1.3.Välimikukohtunik peab igas olukorras käituma hea kenneltava kohaselt ning järgima EKL ja FCI määrusi ja
juhendeid ning selle riigi seadusi, kus ta hindab.
2. Üldsätted
2.1.EKL välimikukohtunike ametlikku nimekirja peab VKK eestseisus.
2.2. Iga aastase FCI kohtunike ajakohastatud ametliku nimekirja esitamise kohustus FCI sekretariaadile lasub
EKL bürool.
2.3.Käesolevas statuudis määratlemata juhtudel ja statuudi tõlgendamisel lähtutakse FCI vastavast eeskirjast.
3. Välimikukohtunike koolitus
3.1.Välimikukohtunike koolitus toimub EKL välimikukohtunike koolitusjuhendi alusel. Koolitusjuhendi
kehtestab VKK üldkoosolek.
3.2.Koolituse kulud kannab EKL eelarves VKK-le kinnitatu piires.
3.3.Välimikukohtunike koolitus lõppeb tõukohase eksamihindamisega.
4. Välimikukohtuniku pädevuse kinnitamine
4.1.VKK eestseisus kinnitab eksamihindamise tulemused ja esitab EKL Juhatusele taotluse kohtunikule
hindamisõiguse kinnitamiseks.
4.2. Peale EKL Juhatuse kinnitust kantakse kohtunik EKL välimikukohtunike nimekirja.
5. Hindamispädevuse laiendamine
5.1.Hindamispädevuse laiendamine toimub Eesti Kennelliidu välimikukohtunike koolitusjuhendi alusel.
6. Välimikukohtunike kvalifikatsioon
6.1.Kui isiku välimikukohtuniku staatus on kinnitatud EKL Juhatuse poolt, saab ta EKL kohtuniku staatuse.
6.2.EKL kohtunikud jagunevad rahvuslikeks ja rahvusvahelisteks kohtunikeks.
6.3. Isik, kes on kinnitatud esmakordselt Juhatuse poolt EKL kohtunikuks, on rahvuslik kohtunik.
6.4.Rahvuslikul kohtunikul on õigus hinnata rahvuslikel sertifikaadiõigusega (SERT) näitustel oma pädevuse
piires, anda sertifikaate ja juunior sertifikaate. Rahvuslik kohtunik võib hinnata EKL või EKL
liikmesorganisatsioonide poolt korraldatud mitteametlikel näitustel kõiki tõuge ning rahvuslikel näitustel
mitteametlikke klasse (beebid, kutsikad jne.)

Rahvuslikel näitustel toimuvatel lõppvõistlustel võib rahvuslik kohtunik hinnata järgmisi võistlusi: Parim Beebi,
Parim Kutsikas, Parim Paar, Parim Kasvataja ja Parim Järglasteklass.
6.5. Rahvusvaheliseks kohtunikuks saab kandideerida rahvuslik kohtunik, kes on olnud kohtunikuks rahvuslikel
sertifikaadiõigusega näitustel ja :
- on hinnanud mitte vähem kui kahe (2) aasta jooksul,
- on hinnanud vähemalt viiel (5) korral,
- on hinnanud vähemalt viiskümmend (50) koera tõust / tõugudest, mille hindamispädevust ta omab ametlikes
hindamisklassides (juunior -, noorte-, ava-, kasutus - , tšempion – ja veteranklassis),
- on vähemalt 25-aastane.
6.6.Rahvusvaheliseks kohtunikuks kinnitatakse isik tema avalduse alusel vastavalt kehtivale korrale.
Rahvusvahelisel kohtunikul on õigus hinnata rahvuslikel (SERT) ja rahvusvahelistel (CACIB) näitustel Eestis ja
väljaspool Eestit, anda sertifikaate, juuniorsertifikaate ja CACIB’eid vastavalt oma pädevusele.
Rahvusvaheline kohtunik võib hinnata lõppvõistlustel järgmisi võistlusi: Parim Beebi, Parim Kutsikas, Parim
Paar, Parim Kasvataja ja Parim Järglasteklass. Kui rahvusvahelisele kohtunikule on kinnitatud kahe (või enama)
rühma hindamise pädevus, siis võib ta hinnata, lisaks eelpool ja punktis 6.8.2 ja 6.8.3 leotletule, veel järgmisi
võistlusi: Parim Juunior ja Parim Veteran.
6.7. TÕUKOHTUNIK on rahvuslik või rahvusvaheline kohtunik, kellele on kinnitatud õigus hinnata ühte või
enamat FCI nomenklatuuris määratletud tõugu.
6.8.RÜHMAKOHTUNIK on rahvusvaheline kohtunik, kes vastab rühmakohtunikule esitatud nõuetele ja on
EKL poolt saanud õiguse hinnata ühte või enamat FCI nomenklatuuris määratletud rühma. Rühmakohtuniku
pädevus kinnitatakse kohtuniku avalduse alusel.
6.8.1. Rühmakohtuniku staatust võib taotleda tõukohtunik, kes on ametlikult ja korrapäraselt vähemalt
nelja (4) aasta jooksul hinnanud rahvuslikel ja rahvusvahelistel näitustel ja kellel on rühmast, mille
kohtunikuks ta kandideerib, vähemalt 75% FCI nomenklatuuris registreeritud tõugude hindamise
pädevus, s.h. kõigi lisas 1 toodud kohustuslike tõugude hindamisõigus antud rühmas. Rühmakohtuniku
staatust taotletakse ühe rühma haaval seni, kuni on saavutatud vähemalt 5 rühma hindamise õigus.
Kui rühmakohtunikuks kandideerijal on negatiivse tulemusega eksamisooritusi rühmas, mida ta taotleb,
siis enne kandideerimist tuleb tal sooritada korduv eksamihindamine vastavalt EKL välimikukohtunike
koolituse ja hindamispädevuse kinnitamise juhendile.
6.8.2. Rühmakohtunikul on õigus hinnata talle kinnitatud rühma kõiki tõuge ja rühmavõistlust (BIG).
6.8.3. Rühmakohtunik võib hinnata ,,Best in Show (BIS)" – võistlust juhul, kui kutsuv FCI liikmesmaa
selle heaks kiidab ja tingimusel, et tal on pädevus hinnata vähemalt pooli (50%) näitusel esindatud
rühmadest.
6.8.4. Kui FCI poolt leiab tunnustamist uus tõug, siis omandab rühmakohtunik automaatselt ka selle tõu
hindamispädevuse juhul, kui see tõug kuulub talle kinnitatud rühma.
6.8.5. Kui tõug viiakse ühest rühmast üle teise rühma, mille rühmakohtunik ta ei ole, siis säilib
kohtunikul ka edaspidi selle tõu hindamise pädevus.
6.8.6. Rühmakohtunik võib hinnata näitusel FCI ja EKL poolt tunnustamata tõuge, mis kuuluvad tema
poolt hinnatava rühma koosseisu, kui kohtuniku kutsunud FCI liikmesmaa kennelorganisatsioon selle
heaks kiidab.
6.9.ÜLDKOHTUNIK on rahvusvaheline kohtunik, kes vastab kõikidele üldkohtunikule esitatud nõuetele ja on
EKL poolt saanud õiguse hinnata kõiki FCI nomenklatuuris määratletud rühmi. Üldkohtuniku pädevus
kinnitatakse kohtuniku avalduse alusel.
6.9.1. Üldkohtunikuks võib kandideerida rühmakohtunik, kes ametlikult ja korrapäraselt vähemalt
kümne (10) aasta jooksul on hinnanud rahvuslikel ja rahvusvahelistel näitustel, kellel on esmasest
rühmakohtunikuks saamisest möödas vähemalt kümme (10) aastat ja kellel on vähemalt kuue (6) FCI
tõurühma, s.h. kahe rühma FCI põhirühmadest (FCI põhirühmad on 1., 2., 3., ja 9.rühm) hindamise
pädevus ning ülejäänud rühmadest antud ajahetkel kehtiv kohustuslike tõugude hindamispädevus
vastavalt lisale nr.1
6.9.2. Üldkohtunikuks kandideerival kohtunikul peab olema eesti hagija hindamispädevus.
6.9.3. Kui üldkohtunikuks kandideerijal on negatiivse tulemusega eksamisooritusi, siis enne
kandideerimist tuleb tal sooritada korduv eksamihindamine vastavalt EKL välimikukohtunike
koolitusjuhendile.
6.9.4. Ta peab omama nii rahvuslikku kui ka rahvusvahelist kohtunikutöö kogemust. Tal ei tohi olla
viimase viie (5) aasta jooksul kohtunikutegevusega seotud karistusi.
6.9.5. Üldkohtunikul on õigus rahvuslikel ja rahvusvahelistel näitustel hinnata kõiki tõuge, kõiki
võistlusi, kõiki rühmavõistlusi (BIG) ja Best in Show’d (BIS).

6.10. EMERIITKOHTUNIK on EKL või FCI kohtunik, kes on omal soovil end taandanud aktiivsest
hindamistegevusest.
6.10.1. EKL Juhatus võib pika ja teeneka välimikukohtuniku töö lõpul nimetada kohtuniku
emeriitkohtunikuks, kusjuures talle säilivad kõik muud kohtunikuseisusega liituvad õigused peale
hindamisõiguste ametlikel näitustel.
6.10.2. Emeriitkohtuniku staatus kinnitatakse kohtuniku isikliku avalduse alusel.
7. Teiselt FCI liikmesmaalt Eestisse või Eestist teisele FCI liikmesmaale ümber asunud kohtunik või
kohtunikukandidaat
7.1. F.C.I. kohtunik, kes asub elama FCI ühelt liikmesmaalt teise, säilitab oma kohtunikuõigused ja see kohtunik
kinnitatakse uue asukohamaa rahvusliku kennelorganisatsiooni välimikukohtunikuks nende tõugude osas,
milliste hindamispädevused on ta saanud eelmisel asukohamaal tingimusel, et tema suhtes ei ole algatatud
distsiplinaarmenetlust ega kehtestatud distsiplinaarkaristust.
7. 2. Kohtunik või kohtunikukandidaat, kes on elanud vähemalt 12 kuud või kauem kui 3 aastat väljaspool oma
alalist elukohariiki, osaleb edasistel koolitustel ning laiendab oma hindamispädevusi uues elukohariigis.
7.3.Kohtunikule kinnitatakse tema hindamisõigused peale eelmise asukohamaa kennelorganisatsiooni poolt
saadud ametlikku kinnitust hindamispädevuste kohta ja ta kantakse uue asukohamaa kohtunike nimekirja kolme
aasta möödumisel, v.a. juhul, kui algne elukohariik nõustub seda tegema varem.
7.4. Juhul, kui kohtunikukandidaadil on kaks elukohariiki, peab ta otsustama, millise riigi kennelorganisatsiooni
nõuete kohaselt ta soovib välimikukohtuniku staatust taotleda. Oma otsusest peab ta teavitama mõlema riigi
elukohariigi FCI liikmesorganisatsiooni.
8. Hindamispädevuse vaidlustamine.
8.1.Kui tõuorganisatsioon leiab, et välimikukohtunik on oma hindamisega tekitanud kahju tõu aretusele, on
tõuorganisatsioonil õigus taotleda VKK eestseisuselt kohtuniku tõu tundmise kontrollimist.
8.2. Tõugudele, millel ei ole tõuorganisatsiooni, on VKK kogu eestseisusel samadel alustel õigus kontrollida
kohtuniku tõutundmist juhul, kui VKK-le on laekunud vastav kirjalik avaldus ja VKK eestseisus peab seda
vajalikuks.
8.3. Tõu tundmise kontrollimiseks korraldatakse vaidlusaluse tõu eksamihindamine kooskõlas
välimikukohtunike koolitamisjuhendile.
8.4.Eksami sooritamisest põhjendamatu keeldumise korral peatatakse kohtunikul selle tõu hindamisõigus.
8.5.Vaidlusaluse tõu hindamispädevuse taastamine toimub samadel alustel, kui hindamispädevuse laiendamine.
9. Kohtuniku kustutamine välimikukohtunike nimekirjast.
9.1.Välimikukohtunik kustutatakse EKL kohtunike nimekirjast:
9.1.1. Isikliku avalduse alusel.
9.1.2. Kui tema liikmelisus EKL-is on lõppenud.
9.1.3. Kohtuniku surma korral.
9.1.4. Kui rahvuslik kohtunik ei ole viie (5) aasta jooksul töötanud kohtunikuna või sama aja jooksul ei
ole laiendanud oma hindamispädevust
9.1.5. Kui rahvusvaheline kohtunik ei ole viie (5) aasta jooksul töötanud kohtunikuna või läbinud
erinevaid koolitusi ning laiendanud hindamispädevust. Tal on õigus esitada sooviavaldus rahvuslikuks
kohtunikuks taandumise kohta.
9.1.6. EKL Juhatuse poolt kinnitatud VKK eestseisuse sanktsiooni-otsusega. Sel teel hindamisõiguse
kaotanud välimikukohtunikule võib EKL Juhatus anda õiguse lõpuni sooritada oma kõik sellised
hindamisülesanded, milliste täitmiseks on ta õiguste tühistamise hetkeks nõusoleku andnud.
10.Välimikukohtuniku ennistamine välimikukohtunike nimekirja
10.1. Kohtuniku hindamisõiguste ennistamiseks tuleb esitada avaldus kohtunike kogu eestseisusele, kes otsustab
ennistamise.
10.2. Kui kohtunik on kustutatud EKL kohtunike nimekirjast põhjusel, et tal on lõppenud liikmelisus EKLis, siis
tuleb tal eelnevalt taastada EKL liikmelisus.
10.3. Kui kohtunik on kustutatud nimekirjast põhjusel, et ta ei ole töötanud kohtunikuna, siis tuleb tal nimekirja
ennistamiseks sooritada koerte eksamihindamine, mis viiakse läbi EKL välimikukohtunike koolitusjuhendi
alusel.
10.4. Kui ennistatav kohtunik omas mitme tõu hindamise pädevust, siis otsustab kohtunike kogu eestseisus,
millistele tõugudele tuleb sooritada tõupädevuse eksamid, kuid tõugude arv on maksimaalselt kolm. Kui kõik
eksamiks määratud hindamised saavad positiivse tulemuse, ennistatakse talle kõik varasemad kinnitatud
hindamispädevused. Kui mõni eksamitest lõpeb negatiivse tulemusega kohaldatakse situatsiooni lahendamiseks
EKL välimikukohtunike koolitusjuhendi vastavaid sätteid.

11.Välimikukohtuniku õigused
11.1. Kohtunikul on õigus hinnata temale kinnitatud tõuge ning langetada ainuisikulisi otsuseid.
11.2. Kohtunikul on õigus kirjaliku avalduse alusel loobuda mõne tõu hindamisest.
11.3. Kohtunikul on õigus saada õigeaegset informatsiooni näituse toimumise tingimuste kohta (sise-, välis- jne).
11.4. Kohtunikul on õigus teada näitusekorraldajate kontaktandmeid (telefonid, e-posti aadressid jms) ning muud
näitusega seonduvat üldinformatsiooni(näituse toimumise koha ja majutuskohtade, aadressid ja muud
kontaktandmed).
11.5. Hiljemalt 1 nädal enne näitust on kohtunikul õigus saada näitusetoimkonnalt kirjalikult andmed tema poolt
hinnatavate tõugude ja koerte arvu kohta.
11.6. Kohtunikul on õigus järgmiste kulude kompenseerimisele:
11.6.1. lennukipilet turistiklassis;
11.6.2. rong- I klassi pileti maksumus;
11.6.3. liinibussi pileti hind;
11.6.4. isikliku sõiduauto kasutamisel arvestusega 0,35 eur/km;
11.6.5. takso kasutamine kokkuleppel;
11.6.6. toitlustamise kompenseerimist näitusele sõitmise ja tagasituleku
päeval;
11.7. Kohtunikul on õigus:
11.7.1. saada hotellimajutus 1 inimese numbritoas;
11.7.2. saada hindamispäevadel täistoitlustamist;
11.7.3. saada päevaraha mitte vähem kui 50 eurot iga näitusepäeva ja mitte vähem kui 35 eurot iga
näitusega seotud reisipäeva kohta ilma makse maha arvamata;
11.7.4. keelduda hindamast suuremat arvu koeri, kui näevad ette FCI eeskirjad;
11.7.5. keelduda hindamast FCI või EKL-i poolt tunnustamata ja talle kinnitamata tõuge;
11.7.6. keelduda koera hindamisest, kui selle esitaja või omaniku käitumine on ebaviisakas, kohtunikku
solvav või hindamist takistav;
11.7.7. hindamise ajal vähemalt ühele atesteeritud abilisele (sekretär või ringikorraldaja);
11.7.8. oma huvide kaitsmiseks pöörduda VKK eestseisuse või EKL Juhatuse poole;
11.7.9. töötada ringisekretärina või ringikorraldajana ringis, kus hinnatakse tõuge, millede
hindamispädevust ta ei oma.
12. Välimikukohtuniku kohustused
12.1. Välimikukohtunik on kohustatud:
12.1.1. FCI liikmesmaades hindama koeri FCI poolt avaldatud ja kehtivate
standardite kohaselt. Ühtegi standardit ei tohi tõlgendada vastuolus koera funktsionaalse tervisega.
12.1.2. hindamisel arvestama konkreetsel maal kehtivaid loomakaitse nõudeid.
12.1.3. hindama EKL poolt tunnustatud tõuge vastavalt EKL kinnitatud ja
avaldatud standarditele.
12.1.4. oma tegevuses järgima kehtivaid FCI ja EKL nõudeid ja eeskirju ning juhinduma „FCI Show
Judges Code of commitment to the welfare of pure-bred dogs“ sätestatust.
12.1.5. kohtlema kõiki osalejaid võrdselt, korrektselt ja viisakalt.
12.1.6. olema kohusetundlik ja erapooletu.
12.1.7. igale hindamiskorrale eelnevalt värskendama mälu tema poolt
hindamisele tulevate tõugude tõustandardite osas
12.1.8. olema riietatud soliidselt ja viisakalt.
12.1.9. järgima üldiseid eetika põhitõdesid ja häid kombeid suheldes näitusel
osalejatega ja teiste välimikukohtunikega.
12.2. Välimikukohtunikele on soovituslik omada reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustustust.
12.3. Väljaspool kodumaad hindamisel peab kohtunik saavutama korraldajatega
kokkuleppe kasutatava keele suhtes. Kui kohtunik ja näitusekorraldaja ei saavuta
kokkulepet näitusel kasutatava töökeele kohta või kui kohtunik ei valda piisavalt FCI
töökeelt, siis lasub kohtunikul kohustus hankida endale tõlk.
13. Välimikukohtuniku ja kohtunikukandidaadi käitumine
13.1. Välimikukohtuniku ja kohtunikukandidaadi käitumine nii eraelus kui ka kohtunikukohustusi täites peab
olema usaldusväärne, laitmatu ja eeskujulik.
13.2. Välimikukohtunik ei tohi:
13.2.1. tõlgendada tõustandardi viisil, mis oleks kahjulik koera tervisele.
13.2.2. hinnata koeri FCI või EKLi poolt tunnustamata maade või organisatsioonide üritustel.

13.2.3. võtta vastu hindamiskutseid ühel ja samal ajal toimuvatele näitustele/üritustele.
13.2.4. ilma mõjuva põhjuseta loobuda eelnevalt antud kirjalikust nõusolekust näitusel hindamisest
13.2.5. hilineda hindamisele ega lahkuda näituselt enne, kui ta on täitnud kõik korraldajatega
kokkulepitud ülesanded.
13.2.6. teisi välimikukohtunikke avalikult kritiseerida, laimata ega solvata.
13.2.7. end kohtunikuks kutsumiseks välja pakkuda.
13.2.8. ametlikel näitustel hinnata tõuge ja võistlusi (BIG, BIS), milliste hindamispädevust ta ei oma
13.2.9. tutvuda kataloogiga enne kõigi temale pandud ülesannete täitmist.
13.2.10. hindamise ajal ega näituseringis suitsetada.
13.2.11. hindamise ajal ega näituseringis tarbida alkohoolseid jooke.
13.2.12. kasutada mobiiltelefoni hindamise ajal.
13.2.13. näitusel, millel ta kohtunikuna tegev on, koera esitada. Muudel näitustel
võib esitada vaid tema omanduses olevaid või tema poolt kasvatatud koeri.
13.2.14. kuuluda selle näituse toimkonda, millisel ta koeri hindab.
13.2.15. olla harjutuskohtunikuks samas ringis, kus ta antud näitusel töötab
sekretärina või ringikorraldajana.
13.3. Välimikukohtunik ei tohi näitusel hinnata koera, kes on kuue kuu jooksul enne nimetatud näitust temale
kuulunud, kelle kaasomanik ta on olnud, keda ta on treeninud, vahendanud või müünud. See kehtib ka tema
perekonnaliikmete ja isikute kohta, kellega elatakse samas majapidamises.
13.4. Välimikukohtunik ei või olla majutatud või sõita näitusele koos näitusel osalejatega, kellede koeri ta sel
konkreetsel näitusel hindab; samuti suhelda aktiivselt vahetult enne näituse algust osalejatega, kellede koeri ta
hakkab hindama.
13.5. Välimikukohtuniku perekonnaliikmed või isikud, kellega elatakse samas majapidamises, ei või esitada
tõuge, milliseid välimikukohtunik sellel näitusel hindab.
13.6. Välimikukohtuniku tegevuse eesmärk ei tohi olla omakasu saamine ükskõik millisel moel.
14.Kutse vastuvõtmine
14.1. Välimikukohtunik peab andma kirjaliku kinnituse näitusel hindamise kutse vastuvõtmise kohta. Soovitav
on sõlmida korraldajaga leping.
15.Kaebuste lahendamine
15.1. Välimikukohtuniku tegevuse peale võib esitada kaebuse VKK eestseisusele näitusetoimkond. Näitusel
osaleja, händler või koera omanik võivad esitada kaebuse vastaval konkreetsel näitusel sätestatud juhiste
kohaselt kirjaliku avalduse alusel näituse toimkonnale. Tõühingud võivad esitada kaebuse otse VKK
eestseisusele.
15.1.1. Ülalnimetatud kaebusi saab esitada 7 kalendripäeva jooksul alates kaebuse aluseks oleva
sündmuse toimumisest.
15.2. Välimikukohtuniku poolt FCI või vastavate rahvuslike näituse eeskirjade, reglementide või teiste FCI ja
EKL nõuete ja määruste tõestatud rikkumised kuuluvad sanktsioneerimisele kohtuniku kodumaal.
15.3. Välimikukohtunik kutsutakse VKK eestseisuse poolt selgituste andmiseks VKK eestseisuse koosolekule,
millest tuleb teavitada kutsutavat vähemalt 14 päeva ette. Juhul, kui kohtunik või kohtunikukandidaat keeldub
või ei ilmu kohale 2-l korral mõjuva põhjuseta, lahendatakse küsimus tema osavõtuta.
15.4. VKK eestseisus uurib võimalikke rikkumisi ja teeb vajadusel EKL Juhatusele ettepaneku karistuse
määramiseks. Sellest teatakse karistatavale kirjalikult ja välimikukohtunikul on õigus kümne päeva jooksul peale
kirjaliku teate kättesaamist esitada VKK eestseisuse otsuse peale apellatsioon EKL Juhatusele.
16.Karistused
16.1. Välimikukohtunikule rikkumise korral määratavad järgmisi karistused:
16.1.1. hoiatus ilma kohtunikutegevuse keeluta
16.1.2. kohtunikutegevusele keelu seadmine kindlaks määratud perioodiks
16.1.3. teatud tõu hindamispädevuse peatamine määratud perioodiks
16.1.4. teatud tõu hindamispädevuse ära võtmine
16.1.5. kohtunikutegevuse keeld välismaal või sealt tagasi kutsumine
16.1.6. väljaarvamine kohtunike nimekirjast

EESTI KENNELLIIDU VÄLIMIKUKOHTUNIKU STATUUT
LISA 1. NIMEKIRI TÕUGUDEST, MILLISTE HINDAMISPÄDEVUS ON RÜHMA- JA
ÜLDKOHTUNIKUKS SAAMISE EELNÕUE
Rühm 1
austraalia karjakoer (287)
austraalia lambakoer (342)
belgia lambakoer (15)
bordercollie (297)
collie, lühikarvaline (296)
collie, pikakarvaline (156)
saksa lambakoer (166)
shetlandi lambakoer (88)
šveitsi valge lambakoer (347)
vana-inglise lambakoer (16)
welsh corgi pembroke (39)
Rühm 2
bernhardiin (61)
berni alpi karjakoer (45)
bullmastif (157)
dobermann (143)
do-khyi (tiibeti mastif) (230)
inglise buldog (149)
kaukaasia lambakoer (328) või kesk-aasia lambakoer (335)
kääbuspinšer (185)
kõik šnautseritõud (181, 182, 183)
landseer (226)
leonberger (145)
must terjer (327)
newfoundlandi koer (50)
rottweiler (147)
saksa bokser (144)
saksa dogi (235)
shar pei (309)
Rühm 3
airedale'i terjer (7)
ameerika staffordshire'i terjer (286)
austraalia siiditerjer (236)
bullterjer (11)
foksterjerid (12, 168)
iiri pehmekarvaline nisuterjer (40)
iiri terjer (139)
jack russell`i terjer (345)
norfolki terjer (272) või norwichi terjer (72)
skye terjer (75)
staffordshire'i bullterjer (76)
šoti terjer (73)
yorkshire'i terjer (86)
west highlandi terjer (85)
welshi terjer (78)
Rühm 4
taks (148)
Rühm 5
akita (255) või ameerika akita (344)
alaska malamuut (243)
chow chow (205)
basenji (43)
etna cirneco (199) või vaaraokoer (248) või portugali podengo (94)
lääne-siberi laika (306) või vene-euroopa laika (304) või ida-siberi laika (305)

saksa spits (97)
samojeedi koer (212)
siberi husky (270)
Rühm 6
basset hound (163)
beagle (161)
dalmaatsia koer (153)
eesti hagijas (00)
rodeesia ridgeback (146)
Rühm 7
gordoni setter (6)
iiri punane setter (120)
inglise setter (2)
itaalia linnukoer (202)
saksa karmikarvaline linnukoer (98)
saksa lühikarvaline linnukoer (119)
Rühm 8
ameerika kokkerspanjel (167)
hispaania veekoer (336) või portugali veekoer (37)
inglise kokkerspanjel (5)
inglise springerspanjel (125)
kiharakarvaline retriiver (110) või siledakarvaline retriiver (121)
kuldne retriiver (111)
labradori retriiver (122)
welshi springerspanjel (126)
Rühm 9
belgia kääbustõud (80, 81, 82)
bostoni terjer (140)
cavalier king charles spaniel (136)
chihuahua(218)
hiina harjaskoer(288)
jaapani chin (206)
kontinentaalne kääbusspanjel (77)
käharakarvaline bichon (215)
lhasa apso (227)
malta bichon (65)
mops (253)
pekingi koer (207)
prantsuse buldog (101)
puudel (172)
shih tzu (208)
tiibeti spanjel (231)
vene kääbuskoer (352)
Rühm 10
afganistani hurt (228)
iiri hundikoer (160)
inglise hurt - greyhound (158)
itaalia väikehurt (200)
vene hurt - borzoi (193)
whippet (162)

