15.08.2020 Harjumaa

Info: Eesti Kennelliidu büroo, Alajaama 8, 11314 Tallinn
Tel: 654 0131, 5855 9020, e-mail: show@kennelliit.ee www.kennelliit.ee

Näituse peasponsor: MOBEC AS, PrimaDog koeratoit www.prima.dog

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 35 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 -TASUD:
*Soodushind kehtib alates sama omaniku teisest täishinnaga samaaegselt registreeritud koerast ning EKL onlineregistreerimissüsteemi kasutamisel kõigile koertele, v.a. kutsikas ja veteran.
REGISTREERIMISTASUD:
Kuni
15.06.2020:
koer 43 €, soodushind* 41 €, veteran 38 €, beebi, kutsikas 33 €, paar 13 €.
16.06.2020 – 15.07.2020:
koer 53 €, soodushind* 51 €, veteran 38 €, beebi, kutsikas 33 €, paar 13 €.
SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLEVATELE KOERTELE:
Kuni
15.06.2020:
koer 33 €, soodushind* 31 €, veteran 28 €, beebi, kutsikas 23 €, paar 13 €.
16.06.2020 – 15.07.2020:
koer 43 €, soodushind* 41 €, veteran 28 €, beebi, kutsikas 23 €, paar 13 €.
ERIHIND KÕIGILE (ainult e-mailiga, EKL büroos või EKL online süsteemis):
16.07.2020 - 30.07.2020:
koer 68 €, soodushinda ei ole; beebi, kutsikas 35 €







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 €.
Eesti hagijatele on näitusele registreerimine TASUTA.
Reklaam kataloogis (tähtaeg 30.07.2020): must/valge 1 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 ”Tallinna Võitja
2020”, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi. Osalemistasu tasuda: veebis pangalingi kaudu;
Swedbank EE522200221007123183; SEB EE571010052044654007 saaja: Eesti Kennelliit
NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Palun kontrollige oma makse 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.

