
 

RAHVUSVAHELINE KOERTENÄITUS 

’’TALLINNA VÕITJA 2022’’ 
9.-10.04.2022, Saku Suurhall, Tallinn (Paldiski mnt 104b) 

Info: Eesti Kennelliidu büroo, Alajaama 8, 11314 Tallinn 
Tel: 654 0131, +3725855 9020, e-mail: show@kennelliit.ee www.kennelliit.ee 

 
NÄITUSEL OMISTATAKSE TIITLID: 

 “TALLINNA JUUNIORVÕITJA 2022”, “TALLINNA VÕITJA 2022” JA “TALLINNA VETERANVÕITJA 2022”. 
 

► 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 online-
registreerimissüsteemi kasutamisel kõigile koertele, v.a. beebi, kutsikas ja veteran.  
REGISTREERIMISTASUD (hinnad EUR, sisaldavad käibemaksu 20%):  
Kuni          31.01.2022: koer 45 €, soodushind* 43 €, veteran 38 €, beebid, kutsikad 33 € 
01.02.2022 – 16.03.2022: koer 55 €, soodushind* 53 €, veteran 38 €, beebid, kutsikad 33 € 
SOODUSHIND EKL LIIKMETE OMANDUSES OLEVATELE KOERTELE (hinnad EUR, sisaldavad käibemaksu 20%): 
Kuni          31.01.2022: koer 35 €, soodushind* 33 €, veteran 28 €, beebid, kutsikad 23 € 
01.02.2022 – 16.03.2022: koer 45 €, soodushind* 43 €, veteran 28 €, beebid, kutsikad 23 € 
HINNAD KÕIGILE (hinnad EUR, sisaldavad käibemaksu 20%): 
17.03. - 23.03.2022:  koer 70 €, 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) – 15 €. 
NB! Eesti hagijatele on näitusele registreerimine TASUTA. 
Reklaam online-kataloogis (tähtaeg 23.03.2022): 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 2022”, koera tõug, registrinumber ja 
omaniku nimi)                                                                                                                                                                                                                   
Osalemistasu tasuda: veebis pangalingi kaudu; Swedbank EE522200221007123183; SEB EE571010052044654007; 
AS LHV Pank EE877700771005050067 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). Koerad, kelle kõrvad ja/või saba on kupeeritud ja on sündinud peale 
01.08.2013 ei või näitusel osaleda. 



 

► NÄITUSE KOHTUNIKUD: 
NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse vajadusel teha muudatusi kohtunike nimekirjas. Vabandame võimalike 
ebamugavuste pärast! 0-rühma koeri hinnatakse selles rühmas, kuhu nad tulevikus kuuluma hakkavad. 

Laupäev, 9.04.2022 
Rühm Kohtunik 

2 berni alpi karjakoer, tiibeti mastif, newfoundlandi koer, rottweiler, saksa dogi, shar pei, vene must terjer- Hedi Kumm (Eesti) 
argentiina dogi, kääbuspinšer, šnautser (kõik värvused), suuršnautser (kõik värvused)- Anne Klaas (Eesti) 
itaalia corso- Pietro Bottagisio (Itaalia); kääbusšnautser (kõik värvused)- Oksana Gachina (Venemaa) 
leonberger, dobermann, bullmastif, bernhardiin, inglise buldog- Vojislav Al Daghistani (Serbia) 
kõik ülejäänud tõud- Petr Rehanek (Tšehhi) 

3 borderterjer, foksterjer (karmikarvaline ja siledakarvaline- Markku Mähönen (Soome) 
kõik bull-tüüpi terjerid- Oksana Gachina (Venemaa) 
jack russeli terjer, parson russeli terjer, lakelandi terjer, manchesteri terjer, west highlandi terjer, austraalia terjer-  
Hannele Jokisilta (Soome) 
skye terjer, šoti terjer, cairni terjer, austraalia siiditerjer, airdale’i terjer, norfolki terjer, norwichi terjer- Zafra Sirik (Iisrael) 
kõik ülejäänud tõud- Tijana Konrad (Serbia) 

4 kõik tõud- Pietro Bottagisio (Itaalia) 

6 beagle, eesti hagijas- Anne Klaas (Eesti) 
kõik ülejäänud tõud- Markku Mähönen (Soome) 

8 ameerika kokkerspanjel, inglise kokkerspanjel, inglise springerspanjel, welshi springerspanjel, romagna veekoer, portugali 
veekoer, clumberspanjel, kiharakarvaline retriiver, nova scotia retriiver, siledakarvaline retriiver- Joakim Ohlsson (Rootsi)  
kõik ülejäänud tõud- Carlos Quinones (Kolumbia) 

 
Juunior händler – Pietro Bottagisio (Itaalia) 
Parim Beebi – Hedi Kumm (Eesti) 
Parim Kutsikas – Oksana Gachina (Venemaa) 
Parim Juunior – Zafra Sirik (Iisrael) 
Parim Veteran – Petr Rehanek (Tšehhi) 
Parim Kasvatajaklass - Hannele Jokisilta (Soome) 
Parim Järglasteklass – Joakim Ohlsson (Rootsi) 

Parim Paar – Anne Klaas (Eesti) 
Rühm 2 – Vojislav Al Daghistani (Serbia) 
Rühm 3 – Tijana Konrad (Serbia) 
Rühm 4 – Pietro Bottagisio (Itaalia) 
Rühm 6 – Markku Mähönen (Soome) 
Rühm 8 – Carlos Quinones (Kolumbia) 

 

Pühapäev, 10.04.2022 
Rühm Kohtunik 

1 šveitsi valge lambakoer, saksa lambakoer, saksa lambakoer pikakarvaline, shetlandi lambakoer, ameerika väike lambakoer- 
Vojislav Al Daghistani (Serbia) 
kõik belgia lambakoerad, collie lühikarvaline, collie pikakarvaline, hollandi lambakoer, bordercollie, austraalia lambakoer, 
austraalia karjakoer- Pietro Bottagisio (Itaalia) 
kõik ülejäänud tõud- Oksana Gachina (Venemaa) 

5 akita, ameerika akita, basenji- Petr Rehanek (Tšehhi) 
samojeedi koer, keeshond, pomeranian, soome lapikoer, soome püstkõrv, chow chow- Markku Mähönen (Soome) 
shiba- Vojislav Al Daghistani (Serbia) 
siberi husky, tai ridgeback- Oksana Gachina (Venemaa) 
kõik ülejäänud tõud- Carlos Quinones (Kolumbia) 

7 kõik tõud- Hannele Jokisilta (Soome) 

9 kõik puudlid (kõik värvused), lhasa apso- Hedi Kumm (Eesti) 
prantsuse buldog, mops, bostoni terjer, papillon, phalene- Anne Klaas (Eesti) 
chihuahua (lühikarvaline ja pikakarvaline), hiina harjaskoer, havanna bischon- Tijana Konrad (Serbia) 
cavalier king charles spanjel, king charles spanjel, tiibeti spanjel, tiibeti terjer, shih tzu, käharakarvaline bischon, jaapani chin- 
Joakim Ohlsson (Rootsi) 
kõik ülejäänud tõud- Petr Rehanek (Tšehhi) 

10 iiri hundikoer, whippet- Markku Mähönen (Soome) 
kõik ülejäänud tõud- Zafra Sirik (Iisrael) 

 
Juunior händler – Hedi Kumm (Eesti) 
Parim Beebi – Tijana Konrad (Serbia) 
Parim Kutsikas – Anne Klaas (Eesti) 
Parim Juunior – Petr Rehanek (Tšehhi) 
Parim Veteran – Vojislav Al Daghistani (Serbia) 
Parim Kasvatajaklass – Carlos Quinones (Kolumbia) 
Parim Järglasteklass – Zafra Sirik (Iisrael) 

Parim Paar – Hedi Kumm (Eesti) 
Rühm 1 – Pietro Bottagisio (Itaalia) 
Rühm 5 – Oksana Gachina (Venemaa) 
Rühm 7 – Hannele Jokisilta (Soome) 
Rühm 9 – Joakim Ohlsson (Rootsi) 
Rühm 10 – Markku Mähönen (Soome) 
BEST IN SHOW- Zafra Sirik (Iisrael)


