EESTI KENNELLIIDU LATVIJAS KINOLOGISKA FEDERACIJA JA LIETUVOS KINOLOGU DRAUGIJA
VAHELINE KOOSTÖÖLEPING.*

1. ÜLDOSA.
1.1. Käesoleva lepingu eesmärk on tagada Balti riikide kennelorganisatsioonide vaheline sujuv
koostöö. Lepingu osapoolteks on Eesti Kennelliit (aadress: Tuisu 2A, 11314 Tallinn, Eesti), Latvijas
Kinologiska Federacija (Elijas 21, LV-1050 Riia, Läti) ja Lietuvos Kinologu Draugija (Visoriu 8, LT-08300
Vilnius, Leedu).
1.2. Leping on koostatud kolmes võrdse õigusliku jõuga eksemplaris, millest iga lepingu osapool saab
ühe eksemplari.
1.3. Leping jõustub hetkest, mil selle on allkirjastanud kõigi Balti riikide kennelorganisatsioonide
ametlikud esindajad.
1.4. Juhul, kui mõne Balti riigi eeskirjad ja/või seadused muutuvad, ning sellest tulenevalt võib ohtu
sattuda käesoleva Lepinguga kokkulepitu täitmine, peab vastava riigi kennelorganisatsiooni esindaja
koheselt sellest Lepingu teisi osapooli teavitama.
1.5. Kord aastas toimub rahvusvahelise näituse „Balti Võitja“ raames kolmepoolne kohtumine
arutamaks koerandusmaailmas aktuaalseid küsimusi ning osapooli huvitavaid teisi küsimusi.
1.6. Juhul, kui Lepingu tõlgendamise osas tekib lahkarvamusi, kutsutakse vaidluse lahendamiseks
kokku kolmepoolne kohtumine.
1.7. Juhul, kui üks või enam Lepingu osapooli soovib Lepingu lõpetada, peab ta teisi osapooli sellest
kirjalikult vähemalt kuus (6) kuud ette teavitama. Juhul, kui registreerimine (Balti Võitja) näitusele on
alanud, ei saa Lepingut lõpetada.

2. TIITLID.
2.1. Koer, kellele on omistatud vastava vanuseklassi (Juuniortšempion, Veterantšempion,
(Välimiku)tšempion) kõigi kolme Balti riigi tšempionitiitel, saavad taotleda vastava vanuseklassi Balti
Tšempioni tiitlit.
2.1.1. Läti või Leedu omanikule kuuluv kupeeritud kõrvade ja/või sabaga koerad, kes selle tõttu ei saa
kandideerida kõigi kolme Balti riigi sertifikaatidele, vajavad Balti vastavale tiitli kinnitamiseks veel
ühte lisasertifikaati Lätis või Leedus toimuvalt rahvusvaheliselt näituselt või tõu erinäituselt (Läti
koerad Leedust, Leedu koerad Lätist).
2.1.2. Koerad, kelle omanikud ei ela Lätis või Leedus, kuid kelle kõrvad ja/või saba on kupeeritud ning
kes ei saa selle tõttu kandideerida kõigi kolme Balti riigi sertifikaatidele, vajavad (Balti) vastava tiitli
taotlemiseks Läti ja Leedu vastavat tiitlit ning üht lisasertifikaati Lätis või Leedus toimuvalt
rahvusvaheliselt näituselt või tõuerinäituselt.
2.2. Koertele, kes elavad ühes Balti riikidest, kinnitab BALT J CH/BALT VET CH/BALT CH tiitli riik, mille
tõuraamatusse vastav koer kantud on. Kõigile teistele koertele kinnitab BALT J CH/BALT VET CH/BALT
CH tiitli (Balti) riik, mille vastava tiitli koer kõige viimasena sai.

2.3. Näitus „Balti Võitja“ (BWS) korraldatakse Balti riikide kennelorganisatsioonide poolt roteeruvalt.
BWS korraldamise reeglid ning tiitlite BALT JW/BALT VETW/BALT W omistamise kord sätestatakse
BWS statuudis (lisa 1).
2.4. Olles registreeritud Eesti Kennelliidu või Latvijas Kinologiska Federacia või Lietuvos Kinologu
Draugija tõuraamatusse, ning omades oma registrijärgse maa Juunior-/Veteran-/Välimikutšempioni
tiitlit, vajab koer vastava maa Juuniortšempioni tiitliks ühte JUN SERT-i (Eesti ja Läti) või JN (Leedu),
vastava maa Veterantsempioni tiitliks ühte VET SERT-i (Eesti ja Läti) või VN (Leedu) ning vastava maa
(Välimiku)tšempioni tiitliks ühte SERT-i (Eesti ja Läti) või NCAC (Leedu). Vastava sertifikaadi
vastuvõtmisel puudub vanusepiirang.

3. FINANTSKÜSIMUSED.
3.1. BALT J CH/BALT VET CH tiitli kinnitamise tasu on 15 EUR (rosetiga)/10 EUR (ilma rosetita). BALT
CH tiitli kinnitamise tasu on 25 EUR (rosetiga)/20 EUR (ilma rosetita).
3.2. Vastaval aastal BWS korraldava Balti riigi kennelorgansiatsioon peab tagama teiste Balti riikide
esindajate (üks riigi kohta) tasuta majutuse ja toitlustuse BWS ajal.
3.3. Kõik käesoleva Lepingu osapooled avaldavad enda poolt korraldatavate näituste kataloogides
tasuta teiste osapoolte rahvusvaheliste näituste info. Reklaam tuleb esitada nõutavas formaadis
vähemalt üks kuu enne ürituse, mille kataloogis näitusereklaami avaldada soovitakse, toimumist.
3.4. BWS korraldaja peab kutsuma antud näitusele hindama vähemalt ühe kohtuniku kõigist teistest
Balti riikidest.
3.5. Kõigile Balti riikide kohtunikel ning ringikorraldajatel on töötõendi esitamisel õigus siseneda
teiste Balti riikide näitustele tasuta.
3.6. Kõik Balti riigid peavad jälgima FCI poolt avaldatud koerte/koeraomanike nimekirju, kellele on
määratud (näitustel osalemise) keeld.

* käesolev tekst on tõlge. Lepingu originaal, millest vaidluste tekkimisel tuleb lähtuda, on koostatud
inglise keeles.

