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Kehtib alates 01.01.2006
Juuniorhändlerite võistluste eesmärgiks on suurendada noorte osalemist koertekasvatuses
ning edendada ja parandada koerte ja noorte koostööd.
0. Definitsioonid.
Juunior händler – 10-17-aastane noor koeraesitaja.
1. Võistluste korraldamine.
1.1. Juuniorhändlerite võistlusi võib läbi viia kõikidel Eesti Kennelliidu näituste
kalenderplaani kantud näitustel. Võistluse toimumine peab olema märgitud näituse
infolehele.
1.2. Juunior händlerite võistlus tuleb läbi viia enne rühmavõistlusi. Juuniorhändlerite võistlus
ei või ajaliselt kattuda ühegi teise lisavõistlusega.
1.3. Juuniorhändlerite võistluste korraldamisel tuleb järgida juuniorhändlerite võistluste
korraldamise üldeeskirja, Eesti Kennelliidu näituste eeskirja ja selle lisasid.
2. Võistlusel osalemine.
2.1. Juuniorhändlerite võistlusel võib osaleda noor, kes on saanud 10-aastaseks, kuid pole
veel 18-aastane, tõutunnistusega koeraga.

2.2. Võistlusel ei saa osaleda:
2.2.1. juuniorhändlerite võistlust antud näitusel hindava kohtuniku pereliige;
2.2.2. haige, tigeda, indleva, vaktsineerimata või märgistamata koeraga.
2.2. Koera poolt võistluse käigus tekitatud kahjude hüvitamise eest vastutab juuniorhändlerite
võistlusel osaleja vanem või hooldaja.
2.3. Võistleja, kelle koer ilmutab agressiivsust teiste koerte ja/või võistlejate vastu,
kõrvaldatakse võistluselt. Osalemistasu ei tagastata.
2.4. Võistleja peab esitama üht ja sama koera kogu võistluse ajal, kui kohtunik ei otsusta
teisiti (vt. p. 5.3.).
2.5. Kui händler rikub teravalt EKL näituste eeskirju, EKL juuniorhändlerite võistluste
korraldamise üldeeskirja, loomakaitseseaduse määrusi või käitub võistluste toimumise ajal
sobimatult koera, kohtuniku või kaasvõistlejate suhtes, võib kohtunik ta võistluselt
eemaldada.
3. Võistlusele registreerumine.
3.1. Juuniorhändlerite võistlusele registreerimise tähtajad tuleb märkida näituse infolehel.
Juhul, kui vastavasisuline märge puudub, loetakse registreerimise lõpptähtajaks vastavale
näitusele koerte registreerimise lõpptähtaega.
3.2. Osalemistasu peab olema märgitud näituse infolehele ning osalemistasusid ei või peale
nende väljakuulutamist muuta.
3.3. Osalemistasu tagastatakse juhul, kui antud näituse juuniorhändlerite võistluse
kohtunikuks kutsutakse võistleja pereliige.
3.4. Võistlusele registreerumiseks kasutatakse Eesti Kennelliidu juuniorhändlerite võistlusele
registreerimise blanketti.
3.5. Juuniorändlerite võistlusel osalejate nimekirjad avaldatakse näitusekataloogi lõpus.
Osalejad järjestatakse vastavalt vanuserühmadele tähestikulises järjekorras. Osaleja kohta
peavad olema kataloogi kantud järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev,
elukoht (maakond / linn, riik).
3.6. Näituse korraldaja esitab osalejate nimekirjad ja võistluse tulemused Eesti Kennelliitu
järgides näituste eeskirjas olevaid tähtaegu.
4. Vanuserühmad.

4.1. Vanuserühmad:
4.1.1. noorem vanuserühm 10-13-aastased 4.1.2. vanem vanuserühm 14-17-aastased
5. Hindamine.
5.1. Kohtunik järjestab mõlemas vanuserühmas neli parimat. Mõlema rühma võitjad
võistlevad omavahel “Näituse parima juuniorhändleri” nimetusele.
5.2. Mõlema vanuserühma nelja parimat autasustatakse rosettidega, millede põhivärvus on
analoogne koertenäituse BIS ja rühmavõistluse rosettidega.
5.3. Kohtunik võib osalejatel lasta esitatavaid koeri omavahel vahetada.
6. Kohtunik.
6.1. Võistlust hindab kogenud välimikukohtunik või inimene, kes omab suurt kogemust
erinevate koeratõugude esitamisel või juuniorhändlerite koolitamisel. Kohtunik peab olema
vähemalt 18-aastane.
6.2. Juuniorhändlerite võistluse kohtunik ei või ise esitada koera hindamiseks näitusel sel
päeval, kui ta on kohtunikuks.
7. Juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistlused.
7.1. Eesti Kennelliidu Noortekogu korraldab juuniorhändlerite Eesti Meistrivõistlused, kus
võisteldakse tiitlile 'Eesti Meister - aastaarv'.
7.2. Õiguse osaleda Eesti Meistrivõistlustel saavad kalendriaasta jooksul EKL ametlikku
näituste kalenderplaani kantud rahvusvahelistelt ja kõikide tõugude näitustelt vähemalt 15
punkti kogunud juuniorhändlerid. Punkte arvestatakse vanuserühmas saavutatud I-IV koha
eest alljärgnevalt:I koht – 4 punkti, II koht – 3 punkti, III koht – 2 punkti, IV koht – 1 punkt.
7.3. Eesti Meistrivõistlustel osaleja alaline elukoht peab olema Eesti Vabariik. Eesti
Kennelliidu Noortekogu eestseisus teatab kirjalikult kõigile Eesti Meistrivõistlustel
osalemisõiguse saanud juuniorhändleritele võistluse toimumise aja ja koha hiljemalt 2 nädalat
enne Eesti Meistrivõistlusi.
7.4. Eesti Meistrivõistlustel hindab osalejaid, keda hinnatakse ühes vanuserühmas (10-17
aastat), üks kohtunik . Osalejate nimekiri avaldatakse kataloogis ning võistlemisjärjekord
loositakse.
7.5. Osalejaid hinnatakse ühes vanuserühmas. Võistlus koosneb kahest voorust.

Esimeses voorus esitavad osalejad vabalt valitud koera kordamööda kohtunikule. Kohtunik
valib võistlejate hulgast kuus parimat, kes pääsevad teise vooru. Vabalt valitud koer peab
vastama antud eeskirja punkt 2 sätestatud nõuetele.
Teises voorus esitavad osalejad kohtunikule kordamööda vahetuskoera. Kohtunk järjestab
teises voorus osalejad paremuse järgi. Vahetuskoerad kinnitab EKL NK eestseisus.
Vahetuskoerad peavad vastama antud eeskirja punkt 2 nõuetele ning olema samast tõust.
Nõutud vahetuskoerade arv on võrdne teises voorus osalejate arvuga, võimalusel on
soovitatav üks tagavarakoer.
7.6. Esimese koha saanud juuniorhändler saab tiitli 'Eesti Meister - aastaarv'.

