
EKL näituste eeskiri – lisa 1 

 1 

 
EKL KALENDERPLAANI KANTUD NÄITUSTEL KASUTATAVATE 
ROSETTIDE STANDARD 
 
 
1. CACIB 
 
Üldkirjeldus: valge rosett kolme valge alapaelaga. Pealmisel alapaelal kuldne kiri 
CACIB. Roseti keskel Eesti Kennelliidu valgel põhjal kuldne logo. 
 
Läbimõõt:  125 mm (+/- 2 mm) 
Põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm) 
Kleebise läbimõõt: 50 mm  
Voltide arv:  a) välimine ring: 20 (+/- 2 volti) 
   b) sisemine ring: 13 (+/- 2 volti) 
Alapaelte pikkus: 350 mm (+/- 10 mm) 
Alapaelte laius: 37 (+/- 2 mm) 
Tähe kõrgus paelal: 12 mm (+/- 1 mm) 
 
2. RESERV-CACIB 
 
Üldkirjeldus: oranž rosett kolme oranži alapaelaga. Pealmisel alapaelal kuldne kiri 
RES-CACIB. Roseti keskel Eesti Kennelliidu valgel põhjal kuldne logo. 
 
Läbimõõt:  125 mm (+/- 2 mm) 
Põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm) 
Kleebise läbimõõt: 50 mm  
Voltide arv:  a) välimine ring: 20 (+/- 2 volti) 
   b) sisemine ring: 13 (+/- 2 volti) 
Alapaelte pikkus: 350 mm (+/- 10 mm) 
Alapaelte laius: 37 (+/- 2 mm) 
Tähe kõrgus paelal: 12 mm (+/- 1 mm) 
 
3. SERTIFIKAAT (SERT) 
 
Üldkirjeldus: sinise välimise ringi ja valge sisemise ringiga rosett sinise, musta ja 
valge alapaelaga. Mustal alapaelal kiri SERT. Roseti keskel Eesti Kennelliidu valgel 
põhjal kuldne logo. Sinine, must ja valge värv peavad vastama Eesti lipuvärvidele. 
 
Läbimõõt:  125 mm (+/- 2 mm) 
Põhja läbimõõt: 80 mm (+/- 2 mm) 
Kleebise läbimõõt: 50 mm  
Voltide arv:  a) välimine ring: 20 (+/- 2 volti) 
   b) sisemine ring: 13 (+/- 2 volti) 
Alapaelte pikkus: 350 mm (+/- 10 mm) 
Alapaelte laius: 37 (+/- 2 mm) 
Tähe kõrgus paelal: 12 mm (+/- 1 mm) 
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4. JUUNIORSERTIFIKAAT (JUN SERT) 
 
Üldkirjeldus: sinise välimise ringi ja valge sisemise ringiga rosett sinise ja valge 
alapaelaga. Pealmisena asetatud valgel alapaelal kuldne kiri JUN SERT. Roseti keskel 
Eesti Kennelliidu valgel põhjal kuldne logo. 
 
Läbimõõt :   100 mm (+/- 2 mm) 
Põhja läbimõõt: 75 mm (+/- 2 mm)  
Kleebise läbimõõt: 50 mm 
Voltide arv:  a) välimine ring: 20 (+/- 2 volti) 
   b) sisemine ring: 15 (+/- 2 volti) 
Alapaelte pikkus: 165 mm (+/- 10 mm) 
Alapaelte laius: 23 mm (+/- 2 mm) 
Tähe kõrgus paelal: 10 mm (+/- 1 mm) 
 
5. VETERANSERTIFIKAAT (VET SERT) 
 
Üldkirjeldus: valge välimise ringi ja sinise sisemise ringiga rosett valte ja sinise 
alapaelaga. Pealmisena asetatud sinisel alapaelal kuldne kiri VET SERT. Roseti 
keskel Eesti Kennelliidu valgel põhjal kuldne logo. 
 
Läbimõõt :   100 mm (+/- 2 mm) 
Põhja läbimõõt: 75 mm (+/- 2 mm)  
Kleebise läbimõõt: 50 mm 
Voltide arv:  a) välimine ring: 20 (+/- 2 volti) 
   b) sisemine ring: 15 (+/- 2 volti) 
Alapaelte pikkus: 165 mm (+/- 10 mm) 
Alapaelte laius: 23 mm (+/- 2 mm) 
Tähe kõrgus paelal: 10 mm (+/- 1 mm) 
 


