
    

Sertifikaadiõigusega erinäitus 
jahikoertele 
14.05.2016 Säreveres 

Antud näitusel saadavad hinded sobivad jahipassi vormistamiseks, lisaks võistlevad parimad koerad Eesti 
tšempionitiitlite kinnitamiseks vajalikele sertifikaatidele. Näitusel võivad osaleda kõikide Eestis jahiks kasutatavate 
tõugude esindajad: http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/09/eestis_jahiks_kasutatavad_koeratoud.pdf 
Näitusel võivad osaleda kõik kupeeritud sabadega linnu- ja urukoerad. 

 

Näitusel hindavad kohtunikud:  
Jelena Kruus (EE), Astrid Lundava (EE), Mart Mae (EE), Jan Ryk (PL) ja Valdas Petrauskas (LT). 
 
3. rühm 
Borderterjer, foksterjer (sk, kk), welshi terjer, 
saksa jahiterjer, iiri terjer, parson russelli terjer, 
jack russelli terjer – Astrid Lundava 
 
4. rühm 
taks, karmikarvaline (kõik suurused) – Astrid 
Lundava 
taks, lühikarvaline, taks, pikakarvaline (kõik 
suurused) – Jelena Kruus 
 
5. rühm 
vene-euroopa laika, ida-siberi laika, lääne-siberi 
laika – Valdas Petrauskas 
kõik ülejäänud põhjamaised jahikoerad – Mart 
Mae 
 

6. rühm 
eesti hagijas – Jelena Kruus 
kõik ülejäänud jahikoeratõud – Jan Ryk 
 
7. rühm 
kõik tõud – Jan Ryk 
 
8. rühm 
inglise springerspanjel, labradori retriiver, 
portugali veekoer, welshi springerspanjel – Astrid 
Lundava 
kuldne retriiver, inglise kokkerspanjel – Jelena 
Kruus 
Kõik ülejäänud tõud – Jan Ryk 
 
10. Rühm 
kõik tõud – Jelena Kruus 

Võistlusklassid (vanust määravaks kuupäevaks on näituse päev): 
 kutsikaklass (6 kuni 9 kuud) – võistlevad Tõu Parim Kutsika tiitlile;  

 juunioriklass (9 kuni 18 kuud) – võistlevad juuniorsertifikaadile, Tõu Parima Juuniori ja Tõu 
Parima tiitlile; 

 noorteklass (15 kuni 24 kuud) – võistlevad sertifikaadile ja Tõu Parima tiitlile; 

 avaklass (alates 15 kuust) – võistlevad sertifikaadile ja Tõu Parima tiitlile; 

 kasutusklass (alates 15 kuust), registreerimislehele lisada koopia F.C.I. või EKL 
töösertifikaadist – võistlevad sertifikaadile ja Tõu Parima tiitlile ning Tõu Parima Töökoera 
tiitlile; 

 tšempioniklass (alates 15 kuust), registreerimislehele lisada koopia koera tšempionitiitli 
diplomist – võistlevad sertifikaadile ja Tõu Parima tiitlile; 

 veteraniklass (üle 8 aasta) – võistlevad veteransertifikaadile, Tõu Parima Veterani ja Tõu 
Parima tiitlile. 

NB! Kõik vanuserühma Tõu Parima tiitli saanud koerad osalevad näitusepäeva lõpus oma 

vanuserühma (kutsikas, juunior, töökoer, koer, veteran) parima konkursil. 
 
Kõik näitustel osalevad koerad peavad olema märgistatud loetava ID-tätoveeringuga või 
mikrokiibiga ning olema vaktsineeritud vastavalt Eesti Kennelliidu vaktsineerimisnõuetele 
marutaudi, koerte katku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu.  
 

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/09/eestis_jahiks_kasutatavad_koeratoud.pdf
http://www.kennelliit.ee/dokumendid/ekl_naituste_eeskiri/lisa_2_ekl_poolt_tunnustatud_yritustel_osalemisek


Registreerimistasu tuleb kanda Eesti Jahikoerte Tõuühingu arvele EE392200221011382978 
Swedbankis.  
Registreerimisblanketile (www.kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/09/naitusele_registreerimise_leht1.doc) 
lisage tõutunnistuse ja maksekorralduse koopiad ning tšempionitiitlite ja/või töökatsete tulemuste 
olemasolu tõendavate dokumentide koopiad ning saatke e-kirjaga (jahikoerad@gmail.com) või 
tavapostiga (Jahikoerte erinäitus, Ristiku 17-29, 10611 Tallinn).  
 

Registreerimistähtajad ja -tasud: 
 

 Kuni 14.03.2016 Kuni 11.04.2016 Kuni 25.04.2016 

Kutsikas ja veteran 20 € 20 € 

55 € Üle 10. a. vanune veteran tasuta tasuta 

Koer 25 € 35 € 

Paaride võistlus 5 € 5 € 15 € 

 

Soodustused ülalmainitud hindadest: 
EJKTÜ liikme omanduses olevad koerad -5 € 
Eesti hagijad – soodustus 50% kehtivast registreerimishinnast 
Sama omaniku teine jne koer / kutsikas / veteran -2 € (üle 10.a. vanust veterani ei arvestata esimese koerana, 

samuti ei kehti soodustus eesti hagijatele) 
 

Tasuta saavad näitusel osaleda järgnevad võistlusklassid: 
 Kasvatajaklass – ühe kasvataja või kenneli samatõuline kolmest kuni viiest koerast koosnev 

rühm, kes on pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning sellel 
näitusel saavutanud vähemalt hinde “VÄGA HEA”. 

 Järglasteklass – isane või emane aretuskoer koos kolme kuni viie järglasega, kes on pärit 
vähemalt kahest erinevast kombinatsioonist ning sellel näitusel saavutanud vähemalt hinde 
“VÄGA HEA”. Aretuskoer ei pea näitusel võistlusklassis osalema. 

 

Reklaam kataloogis (tähtaeg 25.04.2016):  eraisikutele ja kasvatajatele 1 lk (A5, m/v) – 5 €; 

firmadele – 15 €. 
 

NB! Kõik registreerimised (s.h. tasuta võistlustele) peavad korraldajateni jõudma 
hiljemalt 25.04.2016. Hilinenud registreerimisi ei aktsepteerita, samuti ei toimu 

registreerimist näitusel kohapeal. 
 

Näitust toetavad: 

    
 
 

http://www.kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/09/naitusele_registreerimise_leht1.doc
mailto:jahikoerad@gmail.com

