
NÄITUSE „BALTI VÕITJA“ STATUUT* 

 

Käesolev Statuut täiendab FCI näituste eeskirja (Regulations for FCI Dog Shows) ning vastaval aastal 

näitust korraldava organisatsiooni (Eesti Kennelliit, Latvijas Kinologiska Federacija, Lietuvos Kinologu 

Draugija) näituste eeskirja. 

 

1. ÜLDOSA. 

1.1. Näitust „Balti Võitja“ (BWS) korraldavad Eesti Kennelliit, Latvijas Kinologiska Federacija ja 

Lietuvos Kinologu Draugija rotatsiooni korras. 

1.2. BWS korraldaja peab tagama, et antud näitusel hindab igast Balti riigist vähemalt üks kohtunik. 

1.3. BWS näituse infolehel ning kataloogis peab nähtaval kohal olema BWS logo. BWS lipu annab 

(BWS ajal) vastaval aastal BWS näitust korraldanud organisatsioon üle järgmisel aastal BWS näitust 

korraldava organisatsiooni esindajale. 

 

2. NÕUDED KOERTE REGISTREERIMISELE. 

2.1. Näitusel saavad osaleda vaid koerad, kes on kantud FCI liikmes- või partnerorganisatsiooni 

tõuraamatusse või selle eri- (oote)registrisse. Näitusel võivad osaleda ka näitust korraldaval maal 

tunnustatud, ent FCI tunnustust mitteomavad tõud, kuid nad ei saa võtta osa rühmavõistlustest ning 

peavad olema kantud kataloogi eraldi osasse, millel on märge „FCI poolt mittetunnustatud tõud“. 

2.2. Pimedad, kurdid, haiged (näituse ajal haiged või nakkushaigust põdevad) koerad ei või näitusel 

osaleda. Samuti ei või näitusel osaleda nähtavalt tiined või imetavad koerad eeldusel, et antud 

seisundi kohta annab kinnituse veterinaar. BWS korraldava maa reeglid/seadused on osalemise 

keelamisel ülimuslikud. 

2.3. Koerad, kelle kõrvad ja/või saba on kupeeritud, võivad näitusel osaleda. Piiranguid kupeeritud 

koerte osalemisele võib seada vaid maa, mille tõuraamatusse antud koer kantud on. Kupeeritud ning 

kupeerimata koeri tuleb hinnata võrdselt ning vastava tõu kehtivast tõustandardist lähtuvalt. Kõik 

võimalikud piirangud koerte näitusel osalemisele peavad olema eelnevalt selgelt ära toodud 

näituseinfos. 

2.4. Eesti hagijad, läti hagijad ja leedu hagijad saavad BWS-l osaleda tasuta. Juhul, kui antud koer ei 

osale hindamisringis ning ei ole puudumiseks eelnevalt korraldustoimkonna luba saanud, peab 

omanik tasuma antud näituse esimese registreerimishinna hiljemalt kahe nädala jooksul pärast antud 

näituse toimumist. 

 

3. TIITLID JA ESILDISED. 

3.1. Balti Juuniorvõitja-aastaarv (BALT JW-aastaarv) omistatakse parimale isasele ja emasele 

juuniorkoerale, kes on saanud hinde „suurepärane“ ning peetud kohtuniku poolt juuniorsertifikaadi 

vääriliseks. 



3.2. Balti Veteranvõitja-aastaarv (BALT VETW-aastaarv) omistatakse parimale isasele ja emasele 

veterankoerale, kes on saanud hinde „suurepärane“ ning peetud kohtuniku poolt veteransertifikaadi 

vääriliseks. 

3.3. Balti Võitja-aastaarv (BALT W-aastaarv) omistatakse (i) FCI poolt tunnustatud ning CACIB-ile 

kandideerivates tõugudes parimale isasele ja emasele koerale, kelle kohtunik on omistanud CACIB-i; 

(ii) FCI poolt tunnustatud, kuid CACIB-ile mittekandideerivates tõugudes ning rahvuslikele (FCI 

tunnustust mitteomavates) tõugudes parimale isasele ja emasele noorte-, ava- kasutus- või 

tšempionklassi koerale, kes on saanud hinde „suurepärane“ ning peetud kohtuniku poolt sertifikaadi 

vääriliseks. 

 

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

inglise keeles. 

 


