
 

 

 

     TERE   TULEMAST   RAHVUSLIKELE   SERTIFIKAADIÕIGUSEGA   KÕIKIDE   TÕUGUDE 

    DRIVE-IN   KOERTENÄITUSTELE     RAKVERES    19. j a  20. OKTOOBRIL   2019 
 
 
 
 

 
 

      Näitused algavad kell 10.00 
 

    RAKVERE  SPORDIHALLIS      Kastani puiestee  12   Rakveres 
 

            
 

 

                                                     NÄITUSTE PROGRAMM  /  SHOW  PROGRAM 
 

     

    8.00   Sissepääs näitusele, vet-kontroll / Entry & vet-check up starts 
 

10.00       Ringide töö algus  /  Judging starts 
 

 
15.00     RÜHMAVÕISTLUSED   /  GROUP COMPETITIONS    in rings 1-4 area

 

 
           

                                                                                                  

 

 

 

LAUPÄEVAL / SATURDAY     19.10.2019                                                      PÜHAPÄEVAL / SUNDAY     20.10.2019 

 

Paaride võistlus / Couples competition   -  Helen Tonkson-Koit   
Parim kasvatajaklass / Best breeders class  -  Zoia Oleinikova 
 

Parim järglasteklass / Best progeny class - Helen Tonkson-Koit   
 
Parim beebi / Best baby   -   Ineke Zwaartman-Pinster 
Parim kutsikas / Best puppy   -   Alessandro Zeppi 
Parim veteran / Best veteran  -   John Wauben 
 

       Rühm / Group         1     -   Ludmila Krakovskaya 
       Rühm / Group         2     -   Zoia Oleinikova 
       Rühm / Group         3     -   Inessa Rodina 
       Rühm / Group         4     -   Inessa Rodina 
       Rühm / Group         5     -   Alessandro Zeppi 
       Rühm / Group         6     -   Ludmila Krakovskaya 
       Rühm / Group         7     -   Jurate Butkiene 
       Rühm / Group         8     -   Alessandro Zeppi 
       Rühm / Group         9     -   Ineke Zwaartman-Pinster 
       Rühm / Group        10    -   John Wauben 
 

      Parim juunior / Best Junior   -   Jurate Butkiene 
 

          BEST IN SHOW  -  Goran Gladic 
 

              Paaride võistlus / Couples competition - Alessandro Zeppi 
              Parim kasvatajaklass / Best breeders class –  
                                                   Ineke Zwaartman-Pinster 
              Parim järglasteklass / Best progeny class – Goran Gladic 
 
              Parim beebi / Best baby   -  Inessa Rodina 
              Parim kutsikas / Best puppy   -  Ineke Zwaartman-Pinster 
               Parim veteran / Best veteran    -  Alessandro Zeppi 
                                                                        
                        Rühm / Group         1      -   Inessa Rodina 
                        Rühm / Group         2      -   John Wauben 
                        Rühm / Group         3      -   Jurate Butkiene 
                        Rühm / Group         4      -   John Wauben 
                        Rühm / Group         5      -   Zoia Oleinikova 
                        Rühm / Group         6      -   John Wauben 
                        Rühm / Group         7      -   Zoia Oleinikova 
                        Rühm / Group         8      -   Inessa Rodina 
                        Rühm / Group         9      -   Goran Gladic 
                        Rühm / Group        10     -   Goran Gladic 
 

                             Parim juunior / Best Junior   -   Zoia Oleinikova                         

                              BEST IN SHOW  -   Ludmila Krakovskaya
                                                                            

Näitused lõppevad orienteeruvalt kell 17.30  laupäeval ja 17.10  pühapäeval / the end approximately at 5.30 pm on Saturday and at 5.10 pm on Sunday 
                       

 

Osavõtunumbrid koos infoga saadame online programmi vahendusel enne näitust väljaprintimiseks e-mailile vaid neile, kelle registreerumiste  
ja tasumistega on kõik korras. Koerad, kelle osavõtutasu pole makstud õigesti või kelle eest tasutakse garantiikirja alusel kohapeal (koera osavõtu- 
tasule lisandub + 4 eurot teenindustasu), saavad osalejanumbrid näitusepäeval infolauast.  Näituse kataloogi saate näitusepäeval infolauast.  

 Näitusele pääseb koos osaleva koeraga tasuta üks inimene, esitades selle näitusepäeva osavõtunumbri ja saades käetempli. 

 Kõik koerad peavad omama kehtivate vaktsineerimistega lemmikloomapassi, mis tuleb esitada spordihoonesse sisenemisel või veterinaarkontollis, kui  
 seda teilt palutakse. Koer peab olema õigeaegselt vaktsineeritud marutaudi ja kahekordselt koerte katku vastu. Kehtivad vaktsineerimisnõuded on       
    avaldatud Eesti Kennelliidu  koduleheküljel  www. kennelliit.ee  Vali „tegevus“, edasi „näitused“: alajaotuses EKL näituste eeskiri lisa 2: üritustel  osalemiseks koertele    

    esitatavad vaktsineerimisnõuded.  

 Näitustel ei või osaleda alates 01.08.2013 sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud. 

 Kõik koerad peavad näitusel osalemiseks olema tunnusmärgistatud, st et koerale on tehtud kas tätoveering või  paigaldatud mikrokiip.  

 Drive-in näitusele peavad koerad saabuma hiljemalt oma tõu hindamise ajaks, soovitavalt umbes 40 minutit varemgi. Koeraomanik peab hoolitsema koera  
 õigeaegse ringis osalemise eest, hilinenud koeri ei hinnata.  
 Ajakavas on märgitud kas konkreetsele tõule või tõugude blokile järjestikuseks hindamiseks kontrollaeg. Blokis nimetatud koeratõud peavad olema valmis     
    hindamiseks ringi sisenema bloki algusajaks, olenemata vahepealsete kataloogi kantud näitusele registreerunud koerte puudumisest näituselt.  
 Veerud ajakavas: tõu nimetus eesti ja inglise keeles, FCI tõukood, osalejate arv tõus, tõu hindamisaeg ringis. 

 Koera osavõtunumber kinnitage enne hindamisringi sisenemist esitaja vasakule käisele või nähtavale kohale riietele. 

 Koerte hindamine tõu ringis toimub järgmises järjekorras: isased beebikutsikad, emased beebikutsikad; isased kutsikad, emased kutsikad;  
 isased: juuniorid, noorte, avatud, kasutus, tšempioni - ja veteraniklassis; parima isase valimine; 
 emased: juuniorid (seejärel TP/VSP juuniori valimine), emased: noorte, avatud, kasutus- , tšempioni- ja veteraniklassis (seejärel valitakse TP/VSP veteran)      
    ja parima emase valimine. Järgnevalt: tõu parima valimine, paaride võistlus ning kasvataja- ja järglasteklassi hindamine. 

 Rühmavõistlustel jätkavad võistlemist iga tõu parim beebikutsikas, kutsikas, tõu parim juunior, tõu parim koer ning tõu parim veteran. Samuti ka paaride, 
 kasvatajaklassi ja järglasteklassi võistluse võitnud koerad.  
    Teised osalejad võivad peale oma tõu hindamist lahkuda, juhul kui nende koer ei kuulu võistlemist jätkavasse kasvatajaklassi ja/või järglasteklassi.                     

 Kõikide näitust puudutavate küsimuste ja tekkinud probleemidega palume pöörduda sekretariaati. 
              Näituse sekretariaati / rühmavõistluseid ettevalmistava peasekretäri juurde / pääsete vajadusel spordisaalist tribüünide alla suunduvast koridorist. 

 Protesti käsitlemiseks tuleb tasuda 116 eurot kautsjoniks ja esitada kirjalik protest näituse peasekretärile näitusepäeva lõpuks. 

 Koerte kirjelduslehed on keeles, millises kohtunik kirjelduse dikteerib. Vajadusel pöörduge näituse sekretariaati eestikeelse suulise tõlke saamiseks. 

 Väga palume ringilindi servale kogu päevaks end mitte parkida. Ärge jätke koera puuri ja isiklikke asju ringidevahelisele alale kauemaks, kui on 
esinemiseks vajalik. Võimaldagem üksteisele ringistoimuva jälgimist ja probleemideta ringi sisenemine-väljumine. 

 Trimmitavate ja kammitavate koerte ettevalmistamiseks on varutud  eraldi ruum, mis asub ringi nr 1 kõrval, spordisaali vasakus taganurgas.  
          Mujal hoonetes on koerte trimmimine ja pügamine keelatud. Loodame, et te ei pea paljuks koheselt enda järelt koristamist, prahi ja koera  
          väljaheidete koristamata jätmise eest rakendub trahv 150 eurot. Teavitame, et spordihoones ja hoone ümbruses on kaameravalve. 

 Palun hoidkem üheskoos turvalisuse tagamiseks kõik spordihoone saaliuksed ja evakuatsiooni väljapääsud mistahes takistustest vabana! 

 Koerte WC-ala on kokkuleppeliselt spordihoone sissepääsu läheduses. Koera pahategude eest vastutavad omanik ja händler.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Näitusele  registreerimata  koeri spordihoonesse ei lubata!    
                                                            

PUBLIKU PILETID:   Täiskasvanule 3 eurot, õpilasele ja pensionärile 2 eurot, mudilastele tasuta, perepilet 7 eurot.  Näituse kataloog 4 eurot 
 

             

 
 

ÄRGE UNUSTAGE NÄITUSELE KAASA VÕTTA:       
 

* Just sellele näitusele registreeritud koera     * koera lemmikloomapassi (vaktsineerimisraamat)  /  arstitõendit jälgi jätnud trauma kohta 
* välisregistris oleva koera tõutunnistuse koopiat    * koera näitusevarustust (rihma)     * osavõtunumbrit, selle kinnitamiseks kasvõi haaknõela 

* koera jooginõud      * vajadusel: maiust, harja, näituselelu,  tatilappi, lamamisalust, fotoaparaati … 
 

                  Võistluste EELRINGID     palume koguneda ringide 5-6  alale                    

14.50          NB!       PREJUDGING             gathering to rings 5-6  area 



 

 
 

Näituse korraldaja Rakvere Koertesõprade Klubi ja sponsorid  soovivad Teile ja kõikidele Teie koertele õnne ja edu näitusel! 
             

 

WELCOME  TO THE NATIONAL  ALL BREEDS   DRIVE IN  DOG SHOWS  on  19th & 20th of October 2019  in RAKVERE 

Shows will take place  in  RAKVERE SPORDIHALL 
 

(Sporthall of Rakvere City)  Address: 12 Kastani puiestee in Rakvere center 
 

PARTICIPATION NUMBERS will be sended by e-mail if entry was OK 
 

Participation numbers will be recived from info desk  
if there was problems with entry or payment was made by warranty letter 

(entry fee + 4 eur handling fee / dog) 
 
 

 

   Please notice!  
Only dogs participating in the show are allowed to enter the Sporthall! 
 

Dogs whose date of birth is 1 August 2013 or later and whose ears have 
been cropped and/or tails docked may not take part in shows  

listed in the calendar of Estonian Kennel Union 
 

Only one person with one dog is allowed to enter the show ground free of charge 
 

If you have any kind of problem, please come first to the secretary! 
 
 

       

  Please keep clear road between rings, do not leave your dog box  
       and personal things there all the day long 

 

           There are surveillance cameras in and outside of Sportshall! 
 

Do not block evacuation exits and doors! 
 

       By the law You must to collect by yourself your dogs excrements 
       immediately of course indoor / outdoor as well! Penalty 150 euros. 
        

.      You can trimm and groom your dogs only in special room! 
 

Breed will be judged in order:  
male babypuppies, female babypuppies; male puppies, female puppies;  
males: in junior, intermediate, open, working, champion and veteran class;  

        females; in junior (+BOB/BOS Junior); females in intermediate, open,    
        working, champion and veteran class (+ BOB/BOS Veteran);  
        Best of Breed / BOS,  
        couple competition, breeders class and progeny class        
 

       You are welcome to the secretary info desk (from 10 until 14.30) to apply for championship titles without an additional service fee! 
                                 Please plan ahead and take all needed copies with you! 
 

          Show veterinarian will take care of ecchinococcos treatment near to the entry’s info desk on both days. 
                         

                                                                                                                                         GOOD LUCK FOR EVERYONE! 
 

                                                                                                                                                            INFO: by e-mail: rakvere.showreg@gmail.com 
 

                                                                                                                                                   During the shows only for emergency call  ph (+372) 521 9294   
 
    
       

 
                                                                                                                                                                                                     GENERAL  SPONSOR 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                     NOSTREM  PET  OÜ 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                       

             

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                     

                

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

         

      RAKVERE  DOUBLE  SHOWS 
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