Lamba- ja Karjakoerte Eesti Tõuühingu Sertifikaadiõigusega

FCI I RÜHMA NÄITUS
ja

Austraalia karjakoerte erinäitus
04.07.2014 Pärnu
Nooruse Maja aed, Roheline 1b

KOHTUNIKUD:
Linda Jürgens (Eesti)
collie (l/k ja p/k), shetlandi lambakoer, belgia lambakoer (kõik karvatüübid),
hollandi lambakoer (kõik karvatüübid), Poola lauskmaa-lambakoer, Poola
podhalani lambakoer

Eva Liljekvist-Borg (Rootsi)
Kõik ülejäänud tõud FCI I rühmast

Näituse avamine 13:45, hindamine algab 14:00
Näitus on kinnitatud EKL näituste kalenderplaanis. Antud näitus on drive-in näitus. See tähendab, et Teil on
lubatud saabuda näitusepaigale ligikaudu 1 tund enne Teie tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast
hindamise lõppu, juhul kui Teie koer ei osale lõppvõistlusel. Kavas on ka lisavõistlus:


Coctail competition (ühe omaniku kaks eri tõugu koera FCI I rühmast)

Võistlusklassid
Beebiklass: koerad vanuses 4 – 6 kuud. Mitteametlik,
valitakse Tõu Parim Beebikutsikas.
Kutsikaklass: koerad vanuses 6 – 9 kuud. Mitteametlik,
valitakse Tõu Parim Kutsikas.
Juuniorklass: koerad vanuses 9 -18 kuud. Võistlevad
JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori ja Tõu Parima tiitlile.
Noorteklass: koerad vanuses 15 -24 kuud. Võistlevad
SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad
SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad
SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimiseks peab
koer olema läbinud FCI poolt nõutud tõukohased
töökatsed. Katse läbimist tõendav rahvusvahelise
sertifikaadi koopia peab olema lisatud
registreerimisavaldusele.
Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu.
Võistlevad SERT’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: ühe aretusisase või emase 3-5 järglast
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.
Mõlemad koerad peavad olema vanemad kui 9 kuud ja
saavutanud antud näitusel vähemalt hinde „väga hea”.
Valitakse tõu parim paar.

INFO !
+372 55669152
REGISTREERIMINE
Registreeruda saab kuni 01.06.2014. Erinädalal 26.05-01.06.2014 saab registreerida kõikidesse
klassidesse hinnaga 50 EUR.
Registreerumine toimub järgnevalt:
Täidetud registreerimisavaldusele lisage tõutunnistuse koopia, maksekorralduse koopia ning vajadusel
tšempionitiitli koopiad ja/või töökatsete tulemuste olemasolu tõendavate dokumentide koopiad.
Kõik dokumendid peavad saabuma korraga ja registreerimistasu suurus peab olema kooskõlas alltoodud
tähtaegadega. Palun kontrollige registreerimispaberite kohalejõudmist!
 e-post: lket@windowslive.com
 postiaadress: Mustamäe tee 112-37, Tallinn 12911
 Pangarekvisiidid: Lamba- ja Karjakoerte Eesti Tõuühing,
SWEDBANK IBAN EE362200221014001450 SWIFT/BIC: HABAEE2X
NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Maksekorraldusel märkida koera tõug, nimi,
omanik!
EST-registrisse kantud koerad, Eestis elavad koerad
10.02 – 04.05
05.05 – 25.05
Beebid, kutsikad ja veteranid
15 EUR
20 EUR
koer
25 EUR
30 EUR
Mitte EST-registrisse kantud koerad, väljaspool Eestit
10.02 – 04.05
05.05 – 25.05
elavad koerad
Beebid, kutsikad ja veteranid
20 EUR
25 EUR
koer
30 EUR
40 EUR
LKET & EAKT liikmetele soodustus
- 10 EUR
- 10 EUR
Veteranid alates 10 eluaastast
tasuta
tasuta
Kasvataja-, järglasteklass ja paarid
tasuta
tasuta
ERINÄDAL 26.05-01.06
50 EUR





Sama omaniku teine ja iga järgnev koer (sh beebi, kutsikas, veteran jne) 3 EUR soodsam.
Kehtib koerte samaaegsel registreerimisel.
COCTAIL COMPETITION: kuni 25.05.2014 – 8 EUR
Reklaam kataloogis: 1 lk – 15 EUR, reklaamimaterjali esitamise tähtaeg 01.06.2014
Esimese koera registreerimishind sisaldab KATALOOGI!

Nõuded osalejatele:

Näitusel järgitakse Eesti Kennelliidu poolt määratud vaktsineerimisnõudeid. Kõik koerad peavad olema
vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu. Näitusele tuleb kindlasti
kaasa võtta vaktsineerimispass, mis tõendaks tehtud vaktsineerimisi! Kõik koerad peavad olema
märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). Veterinaarkontroll toimub näituseplatsil pisteliselt.
www.lket.ee

