
Eesti Kennelliidu Välimikukohtunike kogu kutsub 

osalema seminaril  - "Anatoomia aabits" 26.-27. juunil 

2021 algusega kell 11. 
 

 

                                                                                 

Lektoriks on Svetlana Valujeva, kes 

on künoloog,  

endine Leedu Kennelliidu juhatuse 

liige,  

väga tuntud koerafotograaf, ajakirjanik 

ning reporter. 

Tal on oma handlingu kool Vilniuses. 

Ta on andnud anatoomia seminare 

Leedus, Lätis ja Venemaal. 

Seminaril räägitakse ülevaatlikult 

sellest - kes on koer ja milline on tema 

kehaehitus ja miks? 

Minnakse detailselt koera 

anatoomiasse, et aru saada koera 

anatoomia funktsioonist 

ning eripäradest. 

 

 
 

Seminaril käsitletakse lähemalt järgmisi teemasid: 

- kumb oli enne - kas anatoomia või funktsioon 

- koera kuldlõige 

- millest sõltub koera balanss ja hoiak 

- miks koerad ringis peavad jooksma traavi 

-  miks mõned koerad näevad paremad välja liikudes kui seistes ja vastupidi 

- miks mõnikord mitte kõige õigema anatoomiaga koerad näevad liikudes siiski 

paremad välja kui nende liigikaaslased, kes on anatoomiliselt õigemad 

- kuidas koer hingab ja milline on tema rinnakorvi ehitus 

- millest sõltub koera sammu pikkus liikudes 

- mis on küliskäik 

- mis on konstruktsiooni tüüp ja milline tähtsus on soolisel dimorfismil ning 

miks need on olulised osad tõustandardist 

- mis on harmooniline handling - koera vigade varjamine ja vooruste rõhutamine 

 

Seminari esimene päev on täis teooriat, mida illustreerib rohke pildimaterjal, 

seminari teine päev on pühendatud praktilisele osale, ehk kõik osalejad saavad 



võtta kaasa oma koeri, keda saab analüüsida eelmisel päeval õpitud teooria 

põhjal. 
 

 26. juunil toimub teoreetiline osa (illustreerituna rohke pildimaterjaliga) 

Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotelli (Toompuiestee 27, 

Tallinn) konverentisaalis algusega kell 11. 

 

27.juuni praktiline osa koos koertega toimub Pet City Rannamõisa 

treeningsaalis (Rannamõisa tee 8, Tallinn) algusega kell 11.   
 

Seminar toimub inglise keeles, vajadusel selgitusega vene keeldes. 

 

Osalustasu: 2 päeva - 80 eur, 1 päev - 45 eur. 

Välimikukohtunikele on osalemine tasuta, kuid siiski palume kindlasti 

registreeruda. 

 

Osalemiseks palun saata email aadressile: vkk@kennelliit.ee koos 

maksekorraldusega. 

 

Tasu kanda Eesti kennelliit arvele: 

LHV IBAN EE877700771005050067 

SEB IBAN EE571010052044654007 

Swedbank IBAN EE522200221007123183 

 

Selgitusse panna: "Anatoomia seminar" ja osaleja nimi. 

 

Huvitava kohtumiseni! 

Eesti Kennelliit 

Välimikukohtunike kogu eestseisus 
 

mailto:vkk@kennelliit.ee

