
Kuldsed reeglid ringikorraldajale 

1. Töötades ringis on ringikorraldaja sekretär ühtlasi ka EKL esindaja. Pea meeles, et hea tuju ja 
meeldiv käitumine peegeldab meie kenneltegevust ning teeb ka teiste olemise lõbusamaks. 
Kõiki osalejaid tuleb kohelda võrdselt ja viisakalt. 

2. Kirjeldused kirjutatakse selles keeles, mida kohtunik räägib. Vajaduse korral on ringis tõlk, kes 
vahendab kohtuniku teksti sekretärile ja vastupidi. Küsi koheselt arusaamatuks jäänud sõnade 
või lausete kohta. 

3. Hindamine toimub ainult näituse eeskirjade järgi, küsimuste korral võta ühendust näituse 
peasekretäriga. 

4. Kontrolli kindlasti, et kirjelduslehel olev number ja koera esitaja küljes olev number oleksid üks 
ja seesama. 

5. Koeraomanik/esitaja võib keelduda SERT’i vastu võtmast, seda ei pea vägisi peale suruma. 
CACIB’i peab aga kindlasti vastu võtma, kui kohtunik selle annab ja koera vanus seda lubab. 

6. Ole tähelepanelik paaride, kasvataja- ja järglasteklasside hindamisel ning märgi kasvataja- ja 
järglasteklassis osalevate koerte numbrid kirjelduslehele.  

7. Hindamise lõppedes kontrolli koos kaaslasega, et kõik tulemused on hindamislehtedele 
õigesti märgitud (nt. PI/PE kohad, SERT, TP/VSP jne). Kontrollimine ja vigade parandamine 
sujub paremini kui kõik on veel värskelt meeles. 

8. Hoolitse selle eest, et korrektselt täidetud kohtuniku kataloog jõuaks näituse peasekretäri või 
selleks mõeldud inimese kätte õigeaegselt enne rühmavõistluste algust. 

9. Kontrolli pidevalt, et rühmavõistlustele minevate tõuparimate numbritega lehed (TP-lehed) 
oleksid jooksvalt täidetud ja sekretariaati viidud. 

10. Kirjelduslehtedel kasutage hinnete (SP, VH, H, R, 0) ja märkuse (EVH) märkimiseks ainult 
eesti keelseid lühendeid. 

11. Märgi hindeid ja kohti loetavalt.  
Ristiga tähista lahtreid TPB, VSPB, TPK, VSPK, TPJ, VSPJ, TPV, VSPV, TP, VSP. 
Sõnadega JAH/EI tähista lahtreid EAH, SK, JUNSERT/SERT/VETSERT, CACIB, Res-CACIB.  
Parandused kirjelduslehel viseeri oma allkirjaga. 

12. Kui koera kirjeldus satub valele lehele paranda koheselt koera osaleja number ja hiljem muud 
andmed. 

13. Kui koer ei ole saabunud näitusele, siis ära eemalda kirjelduslehte, vaid kirjuta lehele EI 
TULNUD, EI SAABUNUD, PUUDUB, jne. Kogu näituse aja püüa hoida kirjelduslehed numbrite 
järjekorras nii nagu nad algselt olid. 

14. RingiKORRALDAJANA kasuta oma häält ja esinemisoskust. 

15. Suhtle koeraomanikega/esitajatega viisakalt, kuid julgelt. Ürita ringis pakutava suupiste 
söömiseks leida selline moment, et sinu tegevus ei häiriks ringi tööd, kohtunikku ega ringis 
osalejaid. Närimiskummi võid närida, aga tagasihoidlikult, koeraomanikud/esitajad ei ole 
hambaarstid, kohtunikule piisab koerte hammaste vaatamisest. 

16. Riietu korrektselt ja tagasihoidlikult. 



17. Aseta vajalikud hindekaardid-rosetid lauale oma käe järgi mugavalt, kuid ära tarvita ära kogu 
lauapinda. Ole oma mõtetes alati üks-kaks koera ees, siis sujub kõik kiiresti ja ilma paanikata. 

18. A4 suuruses kataloogi lehti täida korrektselt, kasutades eesti keelseid lühendeid. 

19. Täienda eelnevalt oma teadmisi sinu ringis eksponeeritavate tõugude osas (välimus, suurus, 
iseloom jne). 

20. Pea meeles, et kohtunik on täiesti tavaline inimene koos tavaliste vajaduste ja harjumustega. 
 
 

Koerte ühest tõust teise üle viimine 

1. Koera ühest tõust teise võib üle viia tõu hindamise pädevust omav kohtunik ametlikul näitusel. 
Tõust üleviimine peab toimuma enne ringide töö algust ning selle toimumise aeg peab olema 
märgitud ürituse ajakavasse.  

2. Tõu üleviimisel peab ringipersonal täitma kahes eksemplaris EKL poolt kinnitatud blanketi 
„Tõust/tõuvariatsioonist üleviimise leht“. Kohtunik peab allkirjastama mõlemad eksemplarid. Üks 
eksemplar tuleb anda koeraomanikule ja teine tagastada näituse toimkonnale.   

3. Kirjelduslehed tuleb vastavalt parandada ja asetada õigetesse kohtadesse ning koer osaleb 
juba uues tõus. Koer saab tõugu vahetada ainult üks kord elu jooksu – pärast üleviimist 
tühistuvad koera kõik varasemad näitusetulemused. 

4. Ühest tõust teise üleminek toimub järgmistel tõugudel:  

Suuruse järgi: 
 Taksid (rinnaümbermõõt!) 
 Puudlid 
 Peruu karvutu koer 
 Mehhiko karvutu koer 
 Portugali podengo 
 Saksa spitsid 

Karvkatte järgi: 
 Bernhardiin 
 Pürenee lambakoer 
 Saksa lambakoer 
 Estrella mäestikukoer 
 Taksid 
 Ibiza podengo 
 Portugali podengo 
 Chihuahua 
 Grifoonid 
 Vene toy 

Kõrvade asetuse järgi: 
 Papillon – phalene 

Värvuse järgi: 

 Puli 
 Saksa spitsid 
 Sveitsi hagijad 
 Šveitsi madalajalgsed hagijad 
 Grifoonid 



Ringikastis ja ringis peaksid olema: 

Ringikast Ring 

1. lipp 

2. hindekaardid 

3. rosetid 

4. kirjelduslehed 

5. kirjelduslehe alused 

6. TP-lehed 

7. kataloogid 

8. kataloogi väljatrükk (A4 formaadis) 
9. pastakad, markerid 

10. märkmepaber 
11. haaknõelad 

12. kleeplint 
13. kakakotid 

14. kätepuhastuspaber 

1. laud 

2. kolm tooli 
3. infopüstik (ringi number, tõud, kohtuniku 

nimi) 
4. prügikast 
5. kohanumbrid 

6. trimmimislaud 

7. telk 

8. vaibad 

9. karastusjoogid ja topsid 

 

NB! 

 Puuduva munandiga koer ei saa kirjeldust, küll aga diskvalifitseeriva hinde, mille põhjus peab 

olema kajastatud kirjelduslehel („munandiveaga koer”). Registreerimistasu ei tagastata. 
 

 Kirjeldused kirjutatakse ja kohtuniku kataloog täidetakse selles keeles, mida kohtunik räägib või 

ühes FCI ametlikus keeles (inglise, saksa, prantsuse või hispaania). 
 

 Kirjelduslehtedel võib kasutada arusaadavaid üldkasutatavaid lühendeid. 
 

 CACIB’it ei ole kohustuslik välja anda, selle otsustab kohtunik. 

 

 CACIBi omistamise eest saavad võistelda ainult oma klassi võitjad, st. et kohtunikud ei tohiks 

klassijärjekordi sugupoole parima ringis enam muuta. 
 

 Kontrolli enne JUN SERT / SERT / VET SERT välja andmist oma töökataloogist üle, et koer ei ole 

juba EST J CH / EST CH / EST Vet CH. 
 

 Läti, Leedu ja Rumeenia koerad võivad viimase SERT-i vastu võtta ka siis kui nad ei ole veel 24 

kuu vanused (ka siis kui nad on juba EST J CH-d, sest neil jääb saadud SERT ootele). Kõik 

ülejäänud koerad peavad viimase SERT-i vastuvõtmise ajaks olema vähemalt 24 kuu vanused. 
 

 Näituse ajakavast kinnipidamine on kohustuslik. 
 

 Kui koer hilineb ringi, siis võib ta saada ainult kirjelduse, kui kohtunik on nõus teda kirjeldama. 

Kirjelduse võib ta saada peale oma tõu lõppu, vaheajal või peale ringi töö lõppu. 
 

 Kohtunik võib teada hinnatavate koerte vanust, sugu, tõugu ja hindamisklassi. 

LIIGNE AGARUS ON TIHTI OGARUS ! ! ! 

 


