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Käesolevat eeskirja kohaldatakse uutele tõugudele, mis ei ole FCI poolt tunnustatud.
Käesolevas eeskirjas toodud dokumendid ja protseduurid tuleb läbida enne, kui tõug esitatakse
kinnitamiseks EKL volinike koosolekule.
1. Tõu esitab tunnustamisele Eesti Kennelliidu liige või FCI liikmesriik või FCI partnerriik.
2. Tõu tunnustamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
2.1. Tõu ajalugu, mis näitab tõu algupärane ja vanust vähemalt 25 aastat.
2.2. Tõu kodumaa keelne tõustandard.
2.3. Tõustandardi eesti keelne tõlge, kui taotlejaks on Eesti Kennelliidu liige.
2.4. Tõustandardi tõlge ühes FCI keeles, soovitavalt inglise keeles
2.5. Tõu soovituslik FCI rühmakuuluvus tõu kodumaalt või riikidest, kus on tõug varasemalt
tunnustatud
2.6. Tõustandardi illustreeritud selgitus või analoogne tõugu detailideni kirjeldav materjal.
2.7. Pildimaterjal tõu isenditest täiskasvanud koertena, erinevas vanuses kutsikatena, nii
isastest kui emastest koertest.
2.8. Tõu levikukaart ja nimekiri FCI liikmetest, kes vastavat tõugu tunnustavad
2.9. Kui tõule on eelduslikult kohaldatavad töökatsed (koolitus, jaht, vedu vms), tuleb lisada
ka selgitus, milline Eesti vastavatest töökatsetest on antud tõule kohaldatav.
3. Piirangud
3.1. Tõugu ei saa esitada tunnustamiseks, kui tõu ajalugu on lühem kui 25 aastat.
3.2. Tõugu ei saa esitada tunnustamiseks, kui see on saadud FCI poolt tunnustatud tõugude
ristamisel eesmärgiga saada teistsugune värvus, suurus, karvatüüp või muu alus, mis
on aluseks olevas tõus diskvalifitseerimise põhjuseks.
4. Registreerimisprotseduur
4.1. Uue tõu registreerimistaotlus koos punktis 2 toodud lisadega esitatakse EKL büroole.
4.2. EKL büroo kontrollib kõigi dokumentide vastavust käesolevale eeskirjale. Puuduste
leidmisel tagastatakse dokumendid taotlejale paranduste tegemiseks tähtaega
andmata.
4.3. Kui EKL büroo peale dokumentide kontrollimist leiab, et need on vastavuses käesoleva
eeskirjaga, edastab dokumendid EKL juhatusele teadmiseks ja EKL Volinike
koosolekule kinnitamiseks.
4.4. EKL volinike koosolek vaatab tõugude tunnustamise taotlused üle korralisel koosolekul.
4.5. Peale EKL volinike koosoleku poolset tõu tunnustamist lisatakse tõug EKL poolt
tunnustatavate tõugude nimekirja.
4.6. Peale tõu tunnustamisotsuse tegemist EKL volinike koosoleku poolt, saadab EKL büroo
viivitamatult kogu informatsiooni tõu kohta EKL nendele allüksustele, kelle tegevust uue
tõu tunnustamine puudutab.
5. EKL poolt tunnustatud tõugude tõutunnistustele lisatakse eraldi väljatoodult märge „BREED NOT RECOGNIZED BY FCI“.

