
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                           EESTI FOKSTERJERITE TÕUÜHINGU      

                                                   FCI III rühmanäitus 

                                               III group show 

                                         09. september 2018 

          Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere spordisaal,  
 Tehnikumi tn 10, Särevere alevik, Türi vald, Järva maakond      58.7815N 25.4290E 
 

            Kohtunik/Judge   :   Irina Poletajeva  (Soome)  

                                                              
Võistlusklassid:Beebiklass (Baby class)               (4-6 kuud) 
                         Kutsikaklass (Puppy class)           (6-9 kuud) 
                         Juuniorklass (Junior class)            (9-18 kuud) 
                         Noorteklass (Intermediate class)   (15-24 kuud) 
                         Ava-, Tšempion-, kasutusklass 
                         (open, champion-, workingclass)   (alates15 kuud) 
                          Veterani klass (veteran class)       (alates 8.aastast) 
                          Kasvatajaklass (Breederclass)     (ühe kasvataja 3-5 koera vähemalt kahest erinevast vanemate    
                                                                             kombinatsioonist, antud näitusel saanud hindeks vähemalt „väga  hea”)   
                          Järglaste klass (Progeny class)     (isane või emane aretuskoer koos 3-5 järglasega vähemalt  
                                                                             kahest erinevast vanemate kombinatsioonist,saanud antud       
                                                                              näitusel hindeks vähemalt „väga  hea”) 
                          Paaride võistlus  (Brace competition) 

 Registreerimine               
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01.07 -  20.07              20  € 30 €       20  €  35 €           15  € 

21.07-  20.08        25  €  35 €       25 €  40 €           15  € 

20.08 – 01.09        25  € 40  €       25 €  50 €           15 € 

Soodus: alates 2. koerast (v.a.beebid, kutsikad ja veteranid),                                                                          

discount from 2nd dog (exept babies, puppies ,veterans) - 2 eurot  
 EFTÜ liikmetele - 2 eurot 
Korraldajatel on õigus muuta või lisada kohtunikku/Tha organizers have the right to add or change the judge 
Registreerimine / registration: 
EKL online süsteemis online.kennelliit.ee 

 e-mailiga: show@efty.ee  
posti teel / by post: Kirimäe k. Lääne-Nigula vald,Läänemaa, 90805,  Kaja Lillemets.                                                 

Registreerimislehele lisada maksekorralduse-, tõutunnistuse ja vajadusel töö- või tšempionitiitlite koopiad. 
Registreerimistasud saab kanda:  

Eesti Foksterjerite Tõuühing 

IBAN: EE661010220059244014 

BIC(SWIFT): EEUHEE2X 
Bank: SEB; Tornimäe 2, Tallinn, Estonia 

http://online.kennelliit.ee/
mailto:show@efty.ee


Kõik ülekandekulud tasub saatja! All the banking fees must pay the sender! 
Vaktsineerimisnõuded Näitusel järgitakse Eesti Kennelliidu poolt määratud vaktsineerimisnõudeid. Näitusele 

tuleb kindlasti kaasa võtta vaktsineerimispass, mis tõendaks tehtud vaktsineerimisi! 
Kõik osalevad koerad peavad olema märgistatud mikrokiibi või tätoveeringuga! 

EKL kalenderplaani kantud näitustel EI VÕI osaleda alates 01.08.2013 sündinud koerad, kelle kõrvu või/ja saba on  

lõigatud. Alates 01.08.2013 võivad kõik enne seda kuupäeva sündinud lõigatud kõrvade ja/või sabaga koerad EKL 

kalenderplaani kantud näitustel osaleda. 

Dogs whose date of birth is 1st August 2013 or later and whose ears have been cropped and/or tails docked 
may not take part in shows listed in the calendar of Estonian Kennel Union. 
 

Info: Kaja Lillemets  +3725118942  (eesti, vene, inglise keel), kajalillemets@gmail.com 

        Aili Pärtel-Beljaev +3725119978 bertasaa@kalleb.com 

 

https://www.spordiregister.ee/et/ehitis/1757/jarvamaa_kutsehariduskeskuse_sarevere_oppekoha_kaar
hall 
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