KAKS KÕIKIDE TÕUGUDE DRIVE-IN KOERTENÄITUST

RAKVERES

4. ja 5. MAIL 2019

Rakveres, Kastani 12 RAKVERE SPORDIHALLIS (sisenäitus)
näituste planeeritud algus kell 10
Näitused on kinnitatud EKL näituste kalenderplaanis, võisteldakse eesti välimikutšempioni, juuniori- ja veterani sertifikaatidele.
KORRALDAJA: RAKVERE KOERTESÕPRADE KLUBI
INFO: tel: +372 521 9294 Maire Tõnurist
VÕISTLUSKLASSID: /vanust määravaks kuupäevaks on näitusel osalemise päev/










Beebikutsikad (4 - 6 kuud)
TP BEEBI BEEBIDE BIS
Kutsikaklass (6 - 9 kuud)
TP KUTS KUTSIKATE BIS
Kauneim koer
Juunioriklass (9 - 18 kuud) võistlevad JUN-SERT´ile  TP JUN  JUN BIS 
mistahes klassist
Noorte klass (15 - 24 kuud)

(va beebid ja kutsikad)
võib tulla tõu parimaks,
Avatud klass (al. 15 kuud)
 Võistlevad

SERT-ile
rühma- ja BIS-võitjaks
Kasutusklass (al. 15 kuud)
töösertifikaadiga 
Tšempioniklass (al. 15 kuud)
CH diplomiga 
Veteraniklass (al. 8 aastast)  võistlevad VET-SERT´ile (+ VET CH tiitlile )  TP VET  VET BIS

LISAVÕISTLUSED:




Osalevad koerad (va. aretuskoer järglasteklassis) peavad olema sellele näitusele registreeritud
ja saama oma tõu ringis kohtunikult näitusehindeks vähemalt „väga hea“, et osaleda lisavõistlustel

Paaride võistlus: samale omanikule kuuluvad samatõulised (alates 9 kuu vanusest) isane ja emane koer võistluspaarina
Kasvatajaklass: kasvataja 3-5 kasvandikku vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist (koerad al 9 kuu vanusest)
Järglasteklass: aretuskoer koos oma 3-5, vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist järglasega (al 9 k vanusest)

REGISTREERIMINE
https://online.kennelliit.ee
EKL ONLINE SÜSTEEMIS:
vaid mõned hiireklõpsud,
ei mingit paberite täitmist
ega lisadokumentide esitamist
Võimaldab ka kohest tasumist
Swedbank pangalingiga

VANAAEGSEL MOEL:

1) sisenen portaali ID-kaardi või mobiili-ID-ga
2) valin näitustele registreeritava koera
(valin ühe näitusepäeva või mõlemad, võistlusklassi jms)
3A) tasun arve kohe SWEDBANK pangalingi vahendusel
 TEHTUD

3B) koostan arve ja tasun selle (osavõtutasu peab olema
makstud registreerimise ajal kehtiva hinnaperioodi jooksul)

* saan e-mailile programmi poolt automaatkinnituse,
et koera andmed on Rakvere näitusele/näitustele registreeritud

1) tasun osavõtutasu panka
2) täidan ja saadan ära e-mailile
rakvere.showreg@gmail.com
koera näitusele registreerimise lehe,
millele lisan kaasa koera tõutunnistuse
ja maksekorralduse koopiad
*



REGISTREERIMINE peab sisaldama:






saan e-mailile programmi poolt automaatkinnituse, et koera andmed on Rakvere
näitusele/näitustele registreeritud

koera näitusele registreerimise blanketti
koera tõutunnistuse koopiat
tasutud osavõtutasu maksekviitungi koopiat

Kasutusklassi ja tšempioniklassi saab registreerida
vaid selles osalemisõigust tõendavate dokumentide
esitamisel. Tšempioni- või kasutusklassi nõutud
lisadokumentideta registreerunud koerad
võistlevad näitusel automaatselt avatud klassis.

Lisavõistlustele registreerimiseks kasutage vastavat blanketti:
BLANKETID: http://kennelliit.ee/blanketid-koeraomanikule/

Näitustele registreerumise leht, paaride võistlus

Kasvataja- ja järglasteklassi registreerumise saab täita koera näitusele registreerimise blanketil


Vältimaks probleeme „kadumaläinud“ registreerumistega, säilitage saadetud e-mail kuni näitusele registreerumise
kinnituse saamiseni. Kirjutades e-mailile rakvere.showreg@gmail.com saate vajadusel esitada päringuid.

Registreerimisdokumentide saatmise päeval kehtiv OSAVÕTUMAKS tasuge SWEDBANKi
Rakvere Koertesõprade Klubi pangaarvele: EE122200001120080802 maksekorraldusele tuleb märkida:
näituse toimumise kuupäev kindlasti siis, kui osalete ainult ühel näitusepäeval, koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi.
Peale osavõtutasu tasumist saatke ühekorraga (sama saadetisena) ära kõik koera näitusele registreerimise dokumendid.

Koera näitusele registreerimise andmed (nendeks on: näitusele registreerimise leht koos tõutunnistuse koopia ning vajalike
lisadega) ja makse laekumine peavad korraldajani jõudma samal hinnaperioodil.


Saadetud osavõtutasu ülekannet üksi ei loeta registreerimiseks. Tasumata ja puuduvate dokumentidega registreerimisi ei
arvestata.
 Online süsteemis näitusele registreerimisel võtate enesele kohustuse tasuda registreerimistasu maksmise päeval
kehtiva hinnatariifi alusel.
Näitustele registreerimine lõppeb 31. märtsil 2019. Seejärel, kataloogi valmimise perioodil, kuni see tehniliselt on võimalik,
kehtib hilinenutele soodustuseta näitusele registreerimishind 58 eurot.
?

osavõtutasu:

info:
tel: +372 521 9294
e-mail: rakvere.showreg@gmail.com
Maire Tõnurist

EE

FIN

RU

registreerumine:

Rakvere Koertesõprade Klubi

www.rksk.ee

SWEDBANK
EE122200001120080802

e-mail:
rakvere.showreg@gmail.com

GB

REGISTREERIMISTASUD:
 Registreerimistasu tagastatakse vaid näituste eeskirjade vastavatel juhtudel.
 Näitusele registreeritud koera kataloogiandmete muutmisel (va. CH tiitli saamisel CH klassi) on teenustasu 3,50 eur!
 Näitusele juba registreeritud koera saab vahetada teise vastu vaid eelnevalt makstud ja vahetushetkel kehtiva hinnaperioodi
vahesumma juurdetasumisel. Peale registreerimisperioodi lõppu tehnilistel põhjustel koerte vahetamisvõimalus puudub.
Registreerimistasu oleneb kõigi vajalike / või viimasena järelesaadetud reg-dokumendi ärasaatmise kuupäevast
REGISTREERIMISDOKUMENTIDE SAATMISE / OSAVÕTUTASU MAKSMISE PÄEVAL KEHTIV HIND
01.02. –

kuni

REGISTREERIMISTASUD
hind sisaldab näituse kataloogi
4 kuni 6 kuu vanune BEEBIKUTSIKAS
6 kuni 9 kuu vanune KUTSIKAS
üle 8 aasta vanune
VETERAN

9 kuu kuni 8 aasta vanune KOER
JUN, NOO, AVA, KASUT., CH klassis

01.03. –

31.01.2019

kuni 28.02.2019

kuni 31.03.2019

25 eur
ühele näitusele

28 eur
ühele näitusele

35 eur
ühele näitusele

mõlemale näitusele
46 eur

mõlemale näitusele
52 eur

mõlemale näitusele
66 eur

33 eur
ühele näitusele

42 eur
ühele näitusele

50 eur
ühele näitusele

mõlemale näitusele
60 eur

mõlemale näitusele
75 eur

mõlemale näitusele
90 eur

Kataloogi
valmimise ajal
alates 01.04.19
vaid eelneval
kokkuleppel
korraldajaga,
kuni tehniliselt
on võimalik
koera näitusele
juurde lisada
kõigile
58 eur
/üks näitus/

LISAVÕISTLUSED:

PAARIDE VÕISTLUS
KASVATAJAKLASS
JÄRGLASTEKLASS
osavõtutasud: registreerumisel kuni 31.01.2019 iga võistluse osavõtutasu 12 eurot,
alates 01.02.2019 iga võistluse osavõtutasu 15 eurot, registreerimine võistlustele lõppeb 31. märtsil 2019
REKLAAM KATALOOGIS (esitamise tähtaeg 31.03.2019): Formaat A5, must-valges trükis. Reklaam esitada trükivalmiks kujundatuna.
Eraisikutele: Terve lehekülg 35 eurot, pool lehekülge 25 eurot. Firmadele kokkuleppehinnaga.

RAKVERE KOERTESÕPRADE KLUBI
SOOVIB TEILE JA TEIE KOERTELE
EDUKAT NÄITUSTENÄDALAVAHETUST!

KOHTUNIKUD:
John Wauben, Holland
Volodymyr Shiyan, Ukraina

NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse vajadusel teha muudatusi kohtunike nimekirjas *
Natalia Sedykh, Venemaa

Nikolay Sedykh, Venemaa

Roxana Liliana Opris, Rumeenia

Carsten Birk, Taani

Irina Azen, Valgevene
Tino Pehar, Horvaatia

*

FCI poolt mittetunnustatud tõugudel varukohtunikeks:

Irina Azen, Tino Pehar, Natalia Sedykh, Nikolay Sedykh

Laupäeval, 4. mail 2019

Pühapäeval, 5. mail 2019


RÜHM 1
JOHN WAUBEN – belgia lambakoerad, collied, hollandi
lambakoerad, shetlandi lambakoer, vana-inglise lambakoer
NIKOLAY SEDYKH – ülejäänud tõud rühmast 1


RÜHM 1
IRINA AZEN – belgia lambakoerad, collied, hollandi
lambakoerad, shetlandi lambakoer, vana-inglise lambakoer
CARSTEN BIRK – welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke
JOHN WAUBEN – ülejäänud tõud rühmast 1


RÜHM 2
IRIA AZEN – kääbuspinšer
CARSTEN BIRK – saksa dogid
JOHN WAUBEN – newfoundlandi koer
NIKOLAY SEDYKH – berni alpi karjakoer
NATALIA SEDYKH – bullmastif, inglise buldog
TINO PEHAR – ülejäänud tõud rühmast 2


RÜHM 2
JOHN WAUBEN – saksa dogid
CARSTEN BIRK – berni alpi karjakoer, bullmastif, bordoo dogi,
entlebuchi alpi karjakoer, itaalia corso, vene must terjer
ROXANA LILIANA OPRIS – ahvpinšer, austria pinšer,
kääbuspinšer, saksa pinšer, dobermann, kõik šnautserid,
newfoundlandi koer,
VOLODYMYR SHIYAN – ülejäänud tõud rühmast 2


RÜHM 3
ROXANA LILIANA OPRIS – jack russell’i terjer, parson russell’i
terjer
NATALIA SEDYKH – ülejäänud tõud rühmast 3


RÜHM 3
NIKOLAY SEDYKH – kõik tõud rühmast 3


RÜHM 4
JOHN WAUBEN – kõik tõud rühmast 4


RÜHM 4
ROXANA LILIANA OPRIS – kõik tõud rühmast 4


RÜHM 5
IRINA AZEN – kõik tõud rühmast 5


RÜHM 5
CARSTEN BIRK – alaska malamuut, chow chow, karjala
karukoer, samojeedi koer, siberi husky
VOLODYMYR SHIYAN – ülejäänud tõud rühmast 5


RÜHM 6
JOHN WAUBEN – kõik tõud rühmast 6


RÜHM 6
TINO PEHAR – kõik tõud rühmast 6


RÜHM 7
ROXANA LILIANA OPRIS – inglise pointer, inglise setter, iiri
punane setter, iiri puna-valge setter, gordoni setter, weimari
linnukoerad
CARSTEN BIRK – ülejäänud tõud rühmast 7


RÜHM 7
TINO PEHAR – kõik tõud rühmast 7


RÜHM 8
ROXANA LILIANA OPRIS – kõik tõud rühmast 8


RÜHM 8
NATALIA SEDYKH – kõik tõud rühmast 8


RÜHM 9
CARSTEN BIRK – kõik puudlid, coton de tulear, bologna bichon,
havanna bichon, käharakarvaline bichon, malta bichon, papillon,
phalene, lhasa apso
VOLODYMYR SHIYAN – ülejäänud tõud rühmast 9


RÜHM 9
NATALIA SEDYKH – bologna bichon, havanna bichon,
käharakarvaline bichon, malta bichon, coton de tulear
IRINA AZEN – kõik puudlid, belgia grifoon, brüsseli grifoon,
väike brabandi grifoon, cavalier king charles spanjel, jaapani chin,
mops, papillon, phalene, tiibeti spanjel, tiibeti terjer
TINO PEHAR – ülejäänud tõud rühmast 9


RÜHM 10
CARSTEN BIRK – kõik tõud rühmast 10


RÜHM 10
JOHN WAUBEN – kõik tõud rühmast 10

