RAHVUSVAHELINE KOERTENÄITUS

“EESTI VÕITJA – 2019”
01.-02.06.2019, Luige baas, Luige alevik, Kiili vald, Harjumaa
Info: Eesti Kennelliidu büroo, Alajaama 8, 11314 Tallinn E, T 13.00 – 20.00; K, N 10.00 – 15.00
Tel: 654 0130, 5855 9020, e-mail: show@kennelliit.ee www.kennelliit.ee
NÄITUSEL OMISTATAKSE TIITLID:
“EESTI JUUNIORVÕITJA 2019”, “EESTI VÕITJA 2019” JA “EESTI VETERANVÕITJA 2019”.
Crufts 2020 kvalifikatsiooninäitus
Võistlusklassid:
Beebiklass: koerad vanuses 4-6 kuud.
Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Beebi.
Kutsikaklass: koerad vanuses 6-9 kuud.
Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Kutsikas.
Juuniorklass: koerad vanuses 9-18 kuud.
Võistlevad JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori
tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
Noorteklass: koerad vanuses 15-24 kuud.
Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima
tiitlile.
Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu.
Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima
tiitlile.
Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu.
Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima
tiitlile. Registreerimiseks peab koer olema
läbinud FCI poolt nõutud tõukohased

töökatsed. Koopia F.C.I. töösertifikaadist peab
olema lisatud registreerimisavaldusele.
Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu.
Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima
tiitlile. Registreerimisavaldusele peab lisama
koera tšempionidiplomi koopia.
Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta.
Võistlevad VET-SERT'ile, Tõu Parima Veterani
ja Tõu Parima tiitlile.
Kasvatajaklass: võistlevad kasvatajad 3-5
kasvandikuga, kes peavad olema pärit
vähemalt kahest erinevast vanemate
kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud.
Kõik koerad peavad olema registreeritud antud
näitusele ja saama antud näitusel vähemalt
hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim
kasvatajarühm.

Järglasteklass: võistleb aretusisane või –
emane koos 3-5 järglasega, kes on vähemalt
kahest erinevast vanemate kombinatsioonist
ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik järglased
peavad olema registreeritud antud näitusele ja
saama antud näitusel vähemalt hinde “väga
hea”. Valitakse tõu parim järglasterühm.
Paaride võistlus: ühele omanikule kuuluv
samatõulisest isasest ja emasest koerast
koosnev paar, keda esitab üks händler.
Mõlemad koerad peavad olema vanemad kui 9
kuud. Mõlemad koerad peavad olema
registreeritud antud näitusele ja saama antud
näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse
tõu parim paar.

Lisavõistlused:
Juuniorhändler: 10 – 13-aastased (noorem vanuserühm) ja 14 – 17-aastased (vanem vanuserühm).
REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD
*Soodushind kehtib alates sama omaniku teisest täishinnaga samaaegselt registreeritud koerast ning EKL onlineregistreerimissüsteemi kasutamisel kõigile koertele, v.a. kutsikas ja veteran. Esimese sama omaniku koera registreerimishinna
sisse kuulub kataloog. Näitusele saab koeraga koos tasuta siseneda kaks inimest.
REGISTREERIMISTASUD (hinnad EUR):
Kuni
14.02.2019: koer 43 €, soodushind* 41 €, veteran 38 €, beebid, kutsikad 33 €.
15.02.2019 – 25.04.2019: koer 58 €, soodushind* 56 €, veteran 38 €, beebid, kutsikad 33 €.
SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLEVATELE KOERTELE (hinnad EUR):
Kuni
14.02.2019: koer 30 €, soodushind* 28 €, veteran 28 €, beebid, kutsikad 23 €.
16.02.2019 – 25.04.2019: koer 45 €, soodushind* 43 €, veteran 28 €, beebid, kutsikad 23 €.
Kõigile (hinnad EUR):
26.04.2019 - 16.05.2019: koer, veteran 68 €, soodushinda ei ole, beebid, kutsikad 35 € (ainult e-mailiga, EKL büroos või EKL
online-süsteemis).
Kasvataja- ja järglasteklass – TASUTA
Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule (3-5 koera). Järglasteklass
registreeritakse registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaatselt vastavalt registreerunud järglaste
arvule (3-5 koera).
Lisavõistlused (paaride võistlus, juuniorhändler) – 13 €.
NB! Eesti hagijatele on näitusele registreerimine TASUTA.
Reklaam kataloogis (tähtaeg 16.05.2019): must/valge1 lk - 35 €; ½ lk - 26 €.
REGISTREERIMINE: veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis; Eesti Kennelliidu büroos, Alajaama 8, 11314 Tallinn;
e-mailile show@kennelliit.ee saata registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, tšempionitiitlite ja/või F.C.I. töösertifikaadi koopiad ja
maksekorralduse koopia (maksekorraldusele märkida ”Eesti Võitja 2019”, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi)
Osalemistasu tasuda: veebis pangalingi kaudu; Swedpank a/a EE522200221007123183; SEB a/a EE571010052044654007 saaja:
Eesti Kennelliit NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Palun kontrollige oma saadetise kohalejõudmist!
NÕUDED OSALEJATELE: Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja
parvoviroosi vastu (lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip).
Näitusel ei või osaleda alates 01.08.2013 sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud. Loomuliku töbisabalisuse
(natural bobtail) korral peab olema registreerimisel esitatud tõend juhul, kui tõutunnistusel puudub vastav märge.

NÄITUSE KOHTUNIKUD

NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi.
LAUPÄEV 01.06.2019

0-rühm
Angel Garach Domech, Hispaania - kõik tõud
rühmast 0
2-rühm
Audrone Babianskiene, Leedu - inglise buldog,
hovawart, bernhardiin (lühikarvaline, pikakarvaline),
kaukaasia lambakoer, kesk-aasia lambakoer
Marian Draganescu, Rumeenia - saksa dogi (kõik
värvused)
Erika Häkkinen, Soome - kääbusšnautser (kõik
värvused), shar pei
Adrian Landarte, Uruguai - argentiina dogi,
suuršnautser (mõlemad värvused)
šnautser (mõlemad värvused), uruguai cimarron
Sunciča Lazic, Serbia - dobermann, kääbuspinšer,
saksa pinšer

Alvar Ristikivi, Eesti - berni alpi karjakoer,
bullmastif, newfoundlandi koer, rottweiler, saksa
bokser
Helen Tonkson-Koit, Eesti - do-khyi (tiibeti mastif),
itaalia corso, leonberger, pürenee mäestikukoer
Viktor Pilikin, Venemaa - kõik ülejäänud tõud
rühmast 2
3-rühm
Joke Bode van de Meeberg, Holland - iiri glen of
imaali terjer, iiri pehmekarvaline nisuterjer, iiri terjer,
inglise kääbusterjer (must piirdega), jaapani terjer,
skye terjer, šoti terjer, yorkshire'i terjer
Kerrie Jay Reeder, Austraalia - airedale'i terjer,
austraalia siiditerjer, austraalia terjer, bedlingtoni
terjer, borderterjer, jack russell'i terjer
Savvas Shiapanis, Küpros - ameerika
staffordshire'i terjer, staffordshire'i bullterjer,
bullterjer, kääbusbullterjer

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler - Alan Carter, Suurbritannia
Parim Beebi - Sunciča Lazic, Serbia
Parim Kutsikas -- Fausto Cavalieri, Itaalia
Parim Juunior - Adrian Landarte, Uruguai
Parim Veteran - Audrone Babianskiene, Leedu
Parim Kasvatajaklass - Alvar Ristikivi, Eesti
Parim Järglasteklass - Joke Bode van de Meeberg, Holland

Jorge Nallem, Uruguai - kõik ülejäänud tõud
rühmast 3
4-rühm
Marian Draganescu, Rumeenia - standard taks
(lühikarvaline, pikakarvaline)
Fausto Cavalieri, Itaalia - kõik ülejäänud tõud
rühmast 4
6-rühm
Marie Petersen, Taani - basset hound, beagle,
dalmaatsia koer
Angel Garach Domech, Hispaania - kõik ülejäänud
tõud rühmast 6
7-rühm
Adrian Landarte, Uruguai - gordoni setter, iiri
punane setter
Maret Kärdi, Eesti - kõik ülejäänud tõud rühmast

Parim Paar - Erika Häkkinen, Soome
Rühm 2 - Helen Tonkson-Koit, Eesti
Rühm 3 - Savvas Shiapanis, Küpros
Rühm 4 - Marian Draganescu, Rumeenia
Rühm 6 - Viktor Pilikin, Venemaa
Rühm 7 - Maret Kärdi, Eesti

PÜHAPÄEV 02.06.2019
1-rühm
Angel Garach Domech, Hispaania - belgia
lambakoer (groenendael, laekenois, malinois,
tervueren), saksa lambakoer (mõlemad
karvatüübid), welsh corgi cardigan, welsh corgi
pembroke
Ingrid Hein, Eesti - collie (lühikarvaline,
pikakarvaline), shetlandi lambakoer
Kerrie Jay Reeder, Austraalia - austraalia
karjakoer, austraalia kelpie, austraalia lambakoer,
bordercollie
Alar Müürisepp, Eesti - kõik ülejäänud tõud
rühmast 1
5-rühm
Erika Häkkinen, Soome – akita, alaska malamuut,
ameerika akita, grööni koer, samojeedi koer, shiba
Anne Naarits, Eesti - tai ridgeback, vaaraokoer
Marie Petersen, Taani - keeshond/wolfspitz,
pomeranian/kääbusspits

Helen Tonkson-Koit, Eesti - basenji, chow chow,
etna cirneco, hall norra põdrakoer, jämtlandi koer,
karjala karukoer, must norra põdrakoer, norbotteni
spits, siberi husky, soome püstkõrv
Maret Kärdi, Eesti - kõik ülejäänud tõud rühmast 5
8-rühm
Fiona Coward-Scholes, Suurbritannia - labradori
retriever
Ingrid Hein, Eesti - nova scotia retriever
Adrian Landarte, Uruguay - inglise kokkerspanjel,
inglise springerspanjel, kiharakarvaline retriever,
siledakarvaline retriiver
Ray Scholes, Suurbritannia - kuldne retriiver
Savvas Shiapanis, Küpros - kõik ülejäänud tõud
rühmast 8
9-rühm
Fiona Coward-Scholes, Suurbritannia - lhasa
apso

LÕPPVÕISTLUSED:
Juuniorhändler –
Parim Beebi – Fiona Coward-Scholes, Suurbritannia
Parim Kutsikas - Kerrie Jay Reeder, Austraalia
Parim Juunior - Jorge Nallem, Uruguai
Parim Veteran - Angel Garach Domech, Hispaania
Parim Kasvatajaklass - Ray Scholes, Suurbritannia
Parim Järglasteklass – Helen Tonkson-Koit, Eesti

Kerrie Jay Reeder, Austraalia - bostoni terjer, hiina
harjaskoer, jaapani chin, pekingi koer
Yvonne Jaussi, Šveits - belgia grifoon, brüsseli
grifoon, papillon, phalene, väike brabandi grifoon,
tiibeti spanjel
Jorge Nallem, Uruguai - kõik puudlid, shih tzu,
tiibeti terjer
Marie Petersen, Taani - mops, prantsuse bulldog
Viktor Pilikin, Venemaa - chihuahua (mõlemad
karvatüübid), vene toy (mõlemad karvatüübid)
June Wall, Iirimaa - kõik ülejäänud tõud rühmast 9
10-rühm
Anne Naarits, Eesti - afganistani hurt, araabia hurt
– sloughi, azawakh, hirvekoer, hispaania hurt, poola
hurt, ungari hurt, vene hurt- borzoi
Fausto Cavalieri, Itaalia - kõik ülejäänud tõud
rühmast 10

Parim Paar -- Anne Naarits, Eesti
Rühm 1 - Alar Müürisepp, Eesti
Rühm 5 - June Wall, Iirimaa
Rühm 8 - Yvonne Jaussi, Šveits
Rühm 9 - Marie Petersen, Taani
Rühm 10 - Fausto Cavalieri, Itaalia

BEST IN SHOW – Angel Garach Domech, Hispaania

