
LÕUNA-EESTI KOERTEKESKUS MTÜ korraldab 

 KAKS RAHVUSVAHELIST KÕIKIDE TÕUGUDE KOERTENÄITUST 

03. ja 04.11.2018 TARTUS  

(AS Tartu Näitused, Kreutzwaldi 60, Tartu; http://tartunaitused.ee) 

Info: show@lekk.ee ja telefonil: 003725045669 (tööpäeviti kell 12.00-18.00) 

VÕISTLUSKLASSID: 

Kutsikaklass – koerad vanuses 6-9 kuud.  

Juuniorklass – koerad vanuses 9-18 kuud.  

Noorteklass – koerad vanuses 15-24 kuud.   

Avaklass – koerad vanuses üle 15 kuu. 

Kasutusklass – koerad vanuses üle 15 kuu. Registreerimiseks sellesse klassi peab koer olema läbinud FCI poolt nõutud tõukohased töökatsed. 

Koopia töösertifikaadist peab olema lisatud registreerimisavaldusele. 

Tšempionklass – koerad vanuses üle 15 kuu. Registreerimisavaldusele peab lisama koera tšempiondiplomi koopia. 

Veteranklass – koerad vanuses üle 8 aasta. 

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“. 

Järglasteklass – võistleb aretusisane – või emane koos 3-5 järglasega, kes on vähemalt kahest erinevast kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 

kuud. Kõik järglased peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde „väga hea“. 

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“. 

LISAVÕISTLUSED: 

Laps ja koer –       6 – 9 aastased lapsed 

Juuniorhändler – 10-13 aastased (noorem vanuserühm) ja 14-17 aastased (vanem vanuserühm). 

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA – MAKSUD 
Esimese sama omaniku koera registreerimishinna sisse kuulub kataloog.  

 Kuni -02.08.2018 03.08.2018 – 

02.10.2018 

Eriperiood 

 Üks 

näitus 

Kaks 

näitust 

Üks 

näitus 

Kaks 

näitust 

Üks  

näitus 

Kaks 

näitust 

Kutsikas, 

Veteran 

 25 

EUR 

50 EUR  45  

EUR 

90 EUR 60 EUR 120 EUR 

Koer 35  

EUR 

70 EUR 55  EUR 110 EUR 

Soodustus: sama 

omaniku teine koer  
-2 EUR 

Va EKL online süsteemis registreerides. 

Kasvataja- ja 

järglasteklass, 

paar 

10 EUR 20 EUR 10  EUR 20 EUR 10 EUR 20 EUR 

Lisavõistlused 10 EUR 20 EUR 10  EUR 20 EUR 10 EUR 20 EUR 

NB! Eriperioodil (kataloogi valmimise ajal) saab registreerida ainult e-maili teel 

show@lekk.ee 

 

REKLAAM KATALOOGIS – Valmis kujundatud reklaami esitamise tähtaeg on 09.10.2018. 

Reklaami hind: 1 lk mustvalge 20 EUR / värviline 40 EUR. 

mailto:show@lekk.ee


REGISTREERIMINE: 

1) veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis 

2) e-mailil show@lekk.ee 

Registreerumiseks vajalikud dokumendid: registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, 

tšempiontiitli ja/või töösertifikaadi koopia registreerumisel tšempion- või kasutusklassi, 

maksekorralduse koopia (maksekorraldusel märkida koera registrinumber ja omaniku nimi). 

Registreerimistasu saab tasuda SWEDPANK a/a EE252200221011224926, SWIFT/BIC: 

HABAEE2X  saaja: Lõuna-Eesti Koertekeskus MTÜ. 

NB! Garantiikirjaga saavad registreeruda ainult grupid (vähemalt viis koera). 

NB! Palun kontrollige oma saadetise kohalejõudmist. 

NÕUDED OSALEJATELE 

Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja 

parvoviroosi vastu (vt lisaks EKL näituste eeskiri, lisa 2). 

Kõik näitusel osalevad koerad peavad olema märgistatud loetava ID-tätoveeringuga või 

mikrokiibiga. 

EKL kalenderplaani kantud näitusel ei tohi osaleda koerad, kes on sündinud 01.08.2013 või 

hiljem ja kelle saba ja/või kõrvu on lõigatud.  

NÄITUSE KOHTUNIKUD 

NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi kohtunike nimekirjas. 

Rühm Laupäev  03.11.2018 Pühapäev  04.11.2018 

0       Kõik tõud - Colm Hastings, Iirimaa 

 

Kõik tõud - Boris Chapiro, Prantsusmaa  

I    Belgia lambakoer, lõuna-vene 

lambakoer, saksa lambakoer – Svetlana 

Belogurova, Venemaa  
Austraalia lambakoer, bordercollie, 

briard, collie, habecollie, poola 

lauskmaa-lambakoer, shetlandi 

lambakoer, vana-inglise lambakoer,  

welsh corgi cardigan, welsh corgi 

pembroke – Robert Kotlar, Ungari 

Kõik ülejäänud tõud – Colm Hastings, 

Iirimaa 

Saksa lambakoer  – Boris Chapiro, 

Prantsusmaa 
Austraalia lambakoer, border collie, briard, 

collie, habecollie, poola lauskmaa-

lambakoer, shetlandi lambakoer, vana-inglise 

lambakoer, welsh corgi cardigan, welsh corgi 

pembroke - Grzegorz Robak, Poola  

Kõik ülejäänud tõud – Horst Kliebenstein, 

Saksamaa  

II   Ahvpinšer  – Lew Olson, Ameerika 

Ühendriigid 
Kääbusšnautser, suursnautser,  šnautser  

-  Svetlana Belogurova, Venemaa 

Argentiina dogi, bernhardiin, berni alpi 

karjakoer, bordoo dogi, broholmer, 

bullmastif, entlebuchi alpi karjakoer, 

hovawart, inglise buldog, itaalia corso, 

Leonberger, newfoundlandi koer – Lew 

Olson, Ameerika Ühendriigid 
Argentiina dogi, bernhardiin, berni alpi 

karjakoer, bordoo dogi, broholmer, 

bullmastif, entlebuchi alpi karjakoer, 

hovawart, inglise buldog, itaalia corso, 

kaukaasia lambakoer, kesk-aasia lambakoer, 

mallorca dogi, must terjer, pürenee mastif, 

http://online.kennelliit.ee/
mailto:show@lekk.ee


kaukaasia lambakoer, kesk-aasia 

lambakoer, mallorca dogi, must terjer, 

pürenee mastif, pürenee mäestikukoer, 

rottweiler, shar pei, suur šveitsi alpi 

karjakoer  – Juta Haranen, Eesti  

Kõik ülejäänud tõud – Olena Chuieva, 

Ukraina  

pürenee mäestikukoer, rottweiler, shar pei, 

suur šveitsi alpi karjakoer  – Olena Chuieva, 

Ukraina  

Kääbuspinšer, kääbusšnautser - Eva Nielsen, 

Rootsi  

Kõik ülejäänud tõud – Horst Kliebenstein, 

Saksamaa  

III  Ameerika staffordshire´i terjer, 

bullterjer, jack russell´i terjer, 

kääbusbullterjer, parson russell´i terjer, 

skye terjer, staffordshire´i bullterjer, šoti 

terjer, west hgighlandi terjer – Torsten 

Himmrich, Saksamaa 
Airedale´i terjer, foksterjer, welshi terjer 

– Colm Hastings, Iirimaa 

Austraalia siiditerjer, lakelandi terjer, 

yorkshire´i terjer - Boris Chapiro, 

Prantsusmaa 

Kõik ülejäänud tõud – Horst 

Kliebenstein, Saksamaa 

Ameerika staffordshire´i terjer, bullterjer, 

jack russell´i terjer, kääbusbullterjer, parson 

russell´i terjer, skye terjer, staffordshire´i 

bullterjer, šoti terjer, west hgighlandi terjer – 

Colm Hastings, Iirimaa  
Airedale´i terjer, foksterjer, welshi terjer  – 

Boris Chapiro, Prantsusmaa 

Kõik ülejäänud tõud – Torsten Himmrich, 

Saksamaa  

IV   Kõik – Rosa Agostini, Itaalia  Kõik – Svetlana Belogurova, Venemaa  

V   Basenji, chow chow, eurasier, islandi 

lambakoer, itaalia volpino, jaapani spits, 

lääne-göta spits, norrbotteni spits – 

Boris Chapiro, Prantsusmaa 
Akita, samojeedi koer, siberi husky – 

Colm Hastings, Iirimaa 
Keeshond / wolfspitz, peruu karvutu 

koer, saksa spits , pomeranian / 

kääbusspits – Tomas Kucera, Tšehhi 

Vabariik 
Kõik ülejäänud tõud – Horst 

Klienbenstein, Saksamaa 

Akita, samojeedi koer, pomeranian / 

kääbusspits, siberi husky – Lew Olson, 

Ameerika Ühendriigid 
Alaska malamuut  - Jos de Cuyper, Belgia  

Basenji, chow chow, eurasier, islandi 

lambakoer, itaalia volpino, jaapani spits, 

lääne-göta spits, norrbotteni spits, saksa spits 

(keeshond / wolfspits, suurspits, keskmine 

spits, väike spits)  – Juta Haranen, Eesti  

Kõik ülejäänud tõud – Boris Chapiro, 

Prantsusmaa  

VI   Dalmaatsia koer  – Colm Hastings, 

Iirimaa  
Kõik ülejäänud tõud – Jos de Cuyper, 

Belgia  

Dalmaatsia koer  - Jos de Cuyper, Belgia 

Kõik ülejäänud tõud –  Gianni Fulgenzi, 

Itaalia  

VII  Kõik tõud –  Jos de Cuyper, Belgia  Kõik tõud  –  Gianni Fulgenzi, Itaalia  

VIII   Ameerika kokkerspanjel, chesapeake 

bay retriiver, inglise kokkerspanjel, 

inglise springerspanjel, kiharakarvaline 

retriiver, kuldne retriiver, nova scotia 

retriiver, romagna veekoer, 

siledakarvaline retriiver – Eva Nielsen, 

Rootsi  
Kõik ülejäänud tõud – Viera Vitkova, 

Ameerika kokkerspanjel, chesapeake bay 

retriiver, inglise kokkerspanjel, inglise 

springerspanjel, kiharakarvaline retriiver, 

kuldne retriiver, nova scotia retriiver, 

romagna veekoer, siledakarvaline retriiver – 

Rosa Agostini, Itaalia 
Kõik ülejäänud tõud  – Jos de Cuyper, 

Belgia  



Slovakkia  

IX  Chihuahua, havanna bichon, jaapani 

chin, malta bichon, papillon, phalene , 

pekingi koer, shih tzu – Lew Olson, 

Ameerika Ühendriigid  
Bostoni terjer, mops - Viera Vitkova, 

Slovakkia  
Hiina harjaskoer, vene toy  – Olena 

Chuieva, Ukraina 

Cavalier king charles spanjel, king 

charles spanjel, prantsuse buldog, 

puudel  - Grzegorz Robak, Poola 

Kõik ülejäänud tõud – Tomas Kucera, 

Tšehhi Vabariik 

Mops – Lew Olson, Ameerika Ühendriigid  
Havanna bichon, käharakarvaline bichon, malta 

bichon, papillon, pekingi koer, phalene, 

prantsuse buldog, shih tzu  - Viera Vitkova, 

Slovakkia  

Belgia grifoon, bostoni terjer, brüsseli 

grifoon, väike brabandi grifoon  – Juta 

Haranen, Eesti  

Cavalier king charles cpanjel, chihuahua, 

hiina harjaskoer, jaapani chin, king chareles 

spanjel, kääbuspuudel, toy-puudel - Tomas 

Kucera, Tšehhi Vabariik 
Kõik ülejäänud tõud  – Eva Nielsen, Rootsi 

X  Kõik tõud  – Gianni Fulgenzi, Itaalia  Kõik tõud – Robert Kotlar, Ungari  

 

 

 


