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EKL JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

Tallinn          11.08.2016 nr 8 
 

Algus kell 18.00, lõpp kell  
 
Juhatas: Astrid Lundava. 
Protokollis: Elo Lindi. 
Osalesid: Jekaterina Kantijevskaja, Kalvo Kriisk, Viljar Krohv, Maris Siilmann, Tõnis Türk, 

Kristina Varik-Kilm. 
Külalised: Hedi Kumm (Haapsalu KKK), Helle Kärdi-Paabo (Pärnu PKK, EKL volinike 

koosoleku liikmete kaasamise töörühm), Merike Moldau (EKL volinike koosoleku 
liikmete kaasamise töörühm), Aire-Piret Pärn (EKL volinike koosoleku assistent). 

 

PÄEVAKORD: 
1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 
2. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 
5. EKL esindajate lähetused. 
6. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 
8. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 
 
1. EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused. 

 

Ettepanek: rahuldada EKL liikmesorganisatsioonide näitusetaotlused ning kanda EKL 2017. aasta 
näituste kalenderplaani alljärgnevad näitused: (i) 14.01.2017 IV ja X rühma näitus, Tallinn 
(korraldaja: Eesti Hurtade Liit); (ii) 12.02.2017 leonbergerite erinäitus, Harju mk 
(korraldaja: Eesti Leonbergerite TÜ, registreerimine algab septembris 2016); (iii) 
01.05.2017 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi 
Karjakoerte TÜ); (iv) 13.05.2017 jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte 
TÜ, registeerimine algab jaanuaris 2017); (v) 02.06.2017 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Siberi Husky Ühing, registreerimine algab jaanuaris 2017); (vi) 
03.06.2017 V rühma 6. ning 7. alarühm ja X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti 
Hurtade Liit); (vii) 07.07.2017 I rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte 
Eesti TÜ, registreerimine algab veebruaris 2017); (viii) 07.07.2017 austraalia karjakoerte 
erinäitus I rühma näituse raames, Pärnu (korraldaja: Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ, 
registreerimine algab veebruaris 2017); (ix) 07.07.2017 saksa spitside erinäitus V ja IX 
rühma näituse raames, Pärnu (korraldaja: Euroopa ja Aasia Spitside Ühing, registreerimine 
algab veebruaris 2017); (x) 15.07.2017 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti 
Bokseriühing, registreerimine algab aprillis 2017); (xi) 16.07.2017 saksa bokserite erinäitus, 
Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing, registreerimine algab aprillis 2017); (xii) 18.08.2017 
põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska Malamuutide Liit, 
registreerimine algab aprillis 2017); (xiii) 26.08.2017 šveitsi valgete lambakoerte erinäitus, 
Harju mk (korraldaja: Eesti Valgete Lambakoerte TÜ, registreerimine algab mais 2017); 
(ivx) 27.08.2017 jack russelli terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Jack Russelli 
Terjerite TÜ, registreerimine algab mais 2017); (xv) 03.06.2017 II ja IX rühma näitus, 
Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing, registreerimine algab mais 2017); (xvi) 03.09.2017 



EKL juhatuse protokoll nr 8, 11.08.2016 

2 
 

III rühma näitus, Paide (korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ, registreerimine algab juunis 
2017); (xvii)  09.09.2017 kõikide tõugude näitus, Haapsalu (korraldaja: Haapsalu KK); 
(xviii) 22.09.2017 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Siberi 
Husky Ühing, registreerimine algab aprillis 2017). 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Ettepanek: rahuldada Haapsalu KK taotlus ning kanda EKL näituste kalenderplaani 10.09.2017 

Haapsalus toimuv kõikide tõugude näitus. 
Hääletamine: poolt – 5 
  Vasu – 0 
  Erapooletu – 2  
 
Ettepanek: rahuldada Happy Dog taotlus ning kanda EKL 2017. aasta näituste kalenderplaani 

05.02.2017 Valgas korraldatava kõikide tõugude näitus, Valga (registreerimine algab 
oktoobris 2016). 

Hääletamine: poolt – 6 
  Vasu – 0 
  Erapooletu – 1  
 
Ettepanek: rahuldada Tallinna PKK taotlus kiita heaks 22.-23.09.2018 Tallinnas korraldatav 

rahvusvaheline koertenäitus. Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 
Hääletamine: poolt – 5  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 2  
 
Otsustati: 
1.1. Rahuldada EKL liikmesorganisatsioonide taotlusd ning kanda EKL 2017. aasta näituste 

kalenderplaani alljärgnevad näitused: 
1.1.1. 14.01.2017 IV ja X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade Liit);  
1.1.2. 05.02.2017 kõikide tõugude näitus, Valga (korraldaja: klubi Happy Dog, registreerimine 

algab oktoobris 2016); 
1.1.3. 12.02.2017 leonbergerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Leonbergerite TÜ, 

registreerimine algab septembris 2016); 
1.1.4. 01.05.2017 šveitsi alpi karjakoerte erinäitus, Pärnu (korraldaja: Eesti Šveitsi Alpi 

Karjakoerte TÜ); 
1.1.5. 13.05.2017 jahikoerte erinäitus, Järva mk (korraldaja: Eesti Jahikoerte TÜ, registeerimine 

algab jaanuaris 2017); 
1.1.6. 02.06.2017 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Siberi Husky 

Ühing, registreerimine algab jaanuaris 2017); 
1.1.7. 03.06.2017 V rühma 6./7. alarühm ja X rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Hurtade 

Liit); 
1.1.8. 07.07.2017 I rühma näitus, Pärnu (korraldaja: Lamba- ja Karjakoerte Eesti TÜ, 

registreerimine algab veebruaris 2017); 
1.1.9. 07.07.2017 austraalia karjakoerte erinäitus I rühma näituse raames, Pärnu (korraldaja: 

Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ, registreerimine algab veebruaris 2017); 
1.1.10. 07.07.2017 saksa spitside erinäitus V ja IX rühma näituse raames, Pärnu (korraldaja: 

Euroopa ja Aasia Spitside Ühing, registreerimine algab veebruaris 2017); 
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1.1.11. 15.07.2017 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing, 
registreerimine algab aprillis 2017); 

1.1.12. 16.07.2017 saksa bokserite erinäitus, Tartu (korraldaja: Eesti Bokseriühing, 
registreerimine algab aprillis 2017); 

1.1.13. 18.08.2017 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Alaska 
Malamuutide Liit, registreerimine algab aprillis 2017); 

1.1.14. 26.08.2017 šveitsi valgete lambakoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Valgete 
Lambakoerte TÜ, registreerimine algab mais 2017); 

1.1.15. 27.08.2017 jack russelli terjerite erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Jack Russelli 
Terjerite TÜ, registreerimine algab mais 2017); 

1.1.16. 03.06.2017 II ja IX rühma näitus, Tallinn (korraldaja: Eesti Bokseriühing, registreerimine 
algab mais 2017); 

1.1.17. 03.09.2017 III rühma näitus, Paide (korraldaja: Eesti Foksterjerite TÜ, registreerimine 
algab juunis 2017); 

1.1.18. 22.09.2017 põhjamaiste kelgukoerte erinäitus, Harju mk (korraldaja: Eesti Siberi Husky 
Ühing, registreerimine algab aprillis 2017). 

1.2. Rahuldada Tallinna PKK taotlus kiita heaks 22.-23.09.2018 Tallinnas korraldatav 
rahvusvaheline koertenäitus. Edastada kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 

 
2. EKL kalenderplaani kantud toimunud ürituste arutelu. 

 

(i) 06.08.2016 Palmses toimunud eesti hagijate erinäitus ning jahikoerte päev. 
 
Helle Kärdi-Paabo, Merike Moldau ja Tõnis Türk andsid ülevaate 06.08.2016 Palmses toimunud 
eesti hagija erinäitusest ning jahikoerapäevast. Arutleti laekunud tagasiside üle ning nenditi, et 
ürituse ettevalmistamisperioodil oli probleeme kommunikatsiooni ning infoedastamisega. Eelnevast 
tulenevalt asuti seisukohale, et juhul, kui üritus ka järgmisel aastal toimub, tuleb 
korraldusmeeskonna koosolekutest teha korralikud memod ning määrata EKL-poolseks 
kontaktisikuks EKL juhatuse liige.  
 
(ii) 09.07.2016 ja 10.07.2016 Pärnus toimunud rahvusvaheliste näituste tulemused. 
 
Toimus arutelu, mis kujul peaksid EKL bürooni jõudma Pärnu PKK poolt 09.07.2016 ja 10.07.2016 
Pärnus korraldatud rahvusvaheliste näituste tulemused ning osalenud koerte andmed. Nenditi, et 
lähtuvalt EKL näituste eeskirja p-st 4.1.1. on EKL bürool õigus nõuda andmete kontrollimiseks 
vajadusel registreerimise aluseks olevate dokumentide esitamist. 
 
3. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt ja teadaanded. 

 

(i) EKL juhatuse 21.07.2016 elektrooniliste hääletustulemuste protokolli kinnitamine. 
 
Ettepanek: kinnitada EKL juhatuse 21.07.2016 elektrooniliste hääletustulemuste protokoll. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Pärnu PKK 21.06.2016 vastus EKL raamatupidaja poolt saadetud saldoteatisele. 
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Pärnu PKK on ühepoolselt otsusega EKL poolt esitatud arve tasaarveldanud. EKL juhatuse liikmete 
ning Pärnu PKK esindaja vahel toimus aktiivne arutelu, kas EKL juhatuse tehtud otsuste täitmine 
on EKL liikmesorganisatsioonidele kohustuslik või võib neid täita valikuliselt. EKL juhatus asus 
seisukohale, et kõik langetatnud otsused kuuluvad täitmisele ning otsusega mittenõustumise puhul 
peab liikmesorganisatsioon esitama konkreetse vastulause EKL juhatusele või EKL volinike 
koosolekule. 
 
(iii) ČMKU ettepanek tšempionitiitlite vastastikuse tunnustamise lepingu täiendamiseks. 
 
Ettepanek: aktsepteerida Tšehhis registreeritud koertele EST CH tiitli kinnitamisel ČMKU CH tiitlit 

võrdväärselt CZE CH tiitliga. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iv) EKL revisjonikomisjoni pöördumised. 
 
Seoses EKL revisjonikomisjoni poolt tõstatatud teemadega otsustati kutsuda EKL-KKK eestseisus 
EKL juhatuse järgmisele töökoosolekule.  
 
Ettepanek: paluda EKL-KKK-l viia omavahel kooskõlasse koolitusalade FCI ja EKL eeskirjade 

versioonid ning esitada need kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. Teavitada EKL 
revisjonikomisjoni, et EKL-KKK-le on edastatud palve eeskirjade korrastamiseks ning 
tekkinud olukord laheneb peatselt. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(v) Anne Toompalu pöördumine seoses jahikatsekohtunike baaskoolitusega. 
 
Ettepanek: paluda Eesti Jahikoerte TÜ-lt infot, kas ja millal on plaanis korraldada järgmine 

jahikatsekohtunike baaskoolitus. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(vi) ajavahemikus 16.06.-11.08.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
Ettepanek: rahuldada ajavahemikus 16.06.-11.08.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
3.1. Kinnitada EKL juhatuse 21.07.2016 elektrooniliste hääletustulemuste protokoll. 
3.2. Aktsepteerida Tšehhis registreeritud koertele EST CH tiitli kinnitamisel ČMKU CH tiitlit 

võrdväärselt CZE CH tiitliga. 
3.3. Paluda EKL-KKK-l viia omavahel kooskõlasse koolitusalade FCI ja EKL eeskirjade versioonid 

ning esitada need kinnitamiseks EKL volinike koosolekule. Teavitada EKL revisjonikomisjoni, 
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et EKL-KKK-le on edastatud palve eeskirjade korrastamiseks ning tekkinud olukord laheneb 
peatselt. 

3.4. Paluda Eesti Jahikoerte TÜ-lt infot, kas ja millal on plaanis korraldada järgmine 
jahikatsekohtunike baaskoolitus. 

3.5. Rahuldada ajavahemikus 16.06.-11.08.2016 laekunud EKL liikmeks astumise avaldused. 
 
4. EKL näitusetoimkonna esimehe sõnavõtt ja/või näitusetoimkonna teated. 

 

(i) 30.07.2016 Kuressaares toimunud kõikide tõugude näitus. 
 

Marko Lepasaar andis ülevaate 30.07.2016 Kuressaares toimunud kõikide tõugude näitusest 
(näitusel palju kohalikke pealtvaatajaid, näituseplats mugav, ürituse kulud osutusid kardetust 
väiksemateks). Samuti tegi EKL juhatusele ettepaneku kaaluda 2018. aastal analoogse näituse 
korraldamist Hiiumaal. 
 
(ii) EKL revisjonikomisjoni päring seoses 30.07.2016 Kuressaares toimunud kõikide tõugude 
näituse rühmavõistlusega. 
 
Marko Lepasaar informeeris EKL juhatust, et lähtuvalt EKL näituste eeskirja p-st 13.10.5. peab 
näitusetoimkond tagama, et kohtunikumuudatuse korral ei hindaks kohtunik talle viimase kuue kuu 
jooksul kuulunud koeri. Kõnealusel näitusel kohtunikumuudatusi ei toimunud. Vältimaks 
kirjeldatud olukorra tekkimist tulevikus, on EKL kataloogiprogrammi vastavad täiendused juba 
tehtud.  
 
5. EKL esindajate lähetused. 

 
(i) EKL esindaja 28.08.2016 Craiovas (Rumeenia) toimuval FCI päästekoerte komisjoni 
koosolekul. 
 

Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähetada EKL esindajana 28.08.2016 Craiovas 
(Rumeenia) toimuvale FCI päästekoerte komisjoni koosolekule Monika Rusing. 
Kompenseerida nimetatud koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud. 
Kompensatsioon makstakse välja originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ 
avaldatava artikli esitamist. 

 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
5.1. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning lähetada EKL esindajana 28.08.2016 Craiovas (Rumeenia) 

toimuvale FCI päästekoerte komisjoni koosolekule Monika Rusing. Kompenseerida nimetatud 
koosolekul osalemisega seotud sõidu- ja majutuskulud. Kompensatsioon makstakse välja 
originaal-kuludokumentide alusel pärast ajakirjas „Koer“ avaldatava artikli esitamist. 

 
6. EKL büroo juhataja sõnavõtt.  

 

Ene Kaups teavitas EKL juhatust, et EKL online kaudu esitatud pesakondade 
registreerimisavaldused vaadatakse läbi ning kantakse registrisse viie tööpäeva jooksul alates 
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hetkest, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud. Eelnevast tulenevalt on vaja, et TÜ-d, kes on 
saanud õiguse pesakonnad enne registreerimist üle vaadata, annaksid vastavast soovist EKL 
büroole kiiresti teada. 
 
Ettepanek: juhul, kui ühing on taotlenud EKL juhatuselt loa pesakondi enne EKL tõuraamatusse 

kandmist kontrollimas käia, peavad nad vastavast soovist teavitama EKL bürood kolme 
tööpäeva jooksul alates pesakonna registreerimisavalduse kohta teate saamist. 

 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
6.1. Juhul, kui ühing on taotlenud EKL juhatuselt loa pesakondi enne EKL tõuraamatusse kandmist 

kontrollimas käia, peavad nad vastavast soovist teavitama EKL bürood kolme tööpäeva jooksul 
alates pesakonna registreerimisavalduse kohta teate saamist. 

 
7. EKL kennelspetsialistide pädevuste kinnitamine. 

 

(i) EKL-VKK taotlus välimikukohtunike hindamispädevuste kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused: (i) Siret Lepasaar – FCI VII rühma kohtunik; (ii) Aire-Piret Pärn – FCI 
II rühma kohtunik. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) EKL-KKK taotlus katsekohtuniku hindamispädevuse kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Monika Põld FCI agilitykohtunikuks. 
Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
7.1. Rahuldada EKL-VKK taotlus ning kinnitada alljärgnevad välimikukohtunike 

hindamispädevused:  
7.1.1. Siret Lepasaar – FCI VII rühma kohtunik;  
7.1.2. Aire-Piret Pärn – FCI II rühma kohtunik. 

7.2. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Monika Põld FCI agilitykohtunikuks. 
 
8. EKL liikmesorganisatsioonide eksamite/võistluste taotlused. 

 

(i) Eesti Hurtade Liidu taotlus 2017. aasta hurtade maastikujooksuvõistluste kalendri kinnitamiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada 2017. aasta hurtade 

maastikujooksuvõistlused: (i) 06.05.2017 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby-2017 
tiitlivõistlus, Harju mk; (ii) 07.05.2017 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
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maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile, Harju mk; (iii) 27.05.2017 
rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Veteranide Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlused, 
Harju mk; (iv) 28.05.2017 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile, Harju mk; (v) 15.07.2017 
rahvuslik maastikujooksuvõistlus, Harju mk; (vi) 16.07.2017 rahvusvaheline 
maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle 
CACILile, Harju mk; (vii) 27.08.2017 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja Twin Cup-
2017 tiitlivõistlus ning rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile, 
Pärnu mk; (viii) 16.09.2017 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Eesti Maastikujooksu 
Meistrivõistlused-2017, Harju mk; (ix) 17.09.2017 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus 
ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile, Harju mk. Edastada 
rahvusvaheliste võistluste kuupäevad kinnitamiseks FCI-le. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(ii) Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus retriiverite tõu- ja tasemekatsete kuupäevade 
kinnitamiseks.  
 
Ettepanek: rahuldada Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad 

retriiverite tõu- ja tasemekatsete kuupäevad: (i) 08.10.2016 retriiverite tõukatse, Lääne mk; 
(ii) 08.-09.10.2016 retriiverite tasemekatse, Lääne mk. 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
(iii) EKL-KKK taotlus PJK võistluse kuupäeva muutmiseks. 
 
Ettepanek: rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Eesti Dobermanniühingu poolt 

korraldatava PJK võistluse uueks kuupäevaks 01.-02.10.2016 (varasema 17.-18.09.2016 
asemel). 

Hääletamine: poolt – 7  
  Vastu – 0 
  Erapooletu – 0  
 
Otsustati: 
8.1. Rahuldada Eesti Hurtade Liidu taotlus ning kinnitada 2017. aasta hurtade 

maastikujooksuvõistlused: (i) 06.05.2017 rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby-2017 
tiitlivõistlus, Harju mk; (ii) 07.05.2017 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile, Harju mk; (iii) 27.05.2017 rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus ja Veteranide Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlused, Harju mk; (iv) 
28.05.2017 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus 
tõugudele kes ei võistle CACILile, Harju mk; (v) 15.07.2017 rahvuslik maastikujooksuvõistlus, 
Harju mk; (vi) 16.07.2017 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile, Harju mk; (vii) 27.08.2017 
rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja Twin Cup-2017 tiitlivõistlus ning rahvuslik 
maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile, Pärnu mk; (viii) 16.09.2017 
rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlused-2017, Harju mk; 
(ix) 17.09.2017 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus 
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tõugudele kes ei võistle CACILile, Harju mk. Edastada rahvusvaheliste võistluste kuupäevad 
kinnitamiseks FCI-le. 

8.2. Rahuldada Eesti Labradori Retriiverite TÜ taotlus ning kinnitada alljärgnevad retriiverite tõu- 
ja tasemekatsete kuupäevad: (i) 08.10.2016 retriiverite tõukatse, Lääne mk; (ii) 08.-09.10.2016 
retriiverite tasemekatse, Lääne mk. 

8.3. Rahuldada EKL-KKK taotlus ning kinnitada Eesti Dobermanniühingu poolt korraldatava PJK 
võistluse uueks kuupäevaks 01.-02.10.2016 (varasema 17.-18.09.2016 asemel). 

 
 
Astrid Lundava       Elo Lindi 
Juhataja        Protokollija 
 

 


