KAKS KÕIKIDE TÕUGUDE DRIVE-IN KOERTENÄITUST

RAKVERES 15. ja 16. OKTOOBRIL 2022
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

rühma- ja BIS-võitjaks
SERT-ile
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 peavad olema võistluspäeval vähemalt 9 kuu vanused ja sellele näitusele registreeritud (va. aretuskoer
järglasteklassis) ning saama oma tõu ringis kohtunikult näitusehindeks vähemalt „väga hea“, et osaleda lisavõistlustel






Paaride võistlus: samale omanikule kuuluvad samatõulised isane ja emane koer võistluspaarina
Kasvatajaklass: kasvataja 3 kuni 5 kasvandikku vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist
Järglasteklass: aretuskoer koos oma 3 kuni 5, vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist järglasega
LAPS JA KOER (6-9 aastastele), JUUNIORHÄNDLER 10-13 a (noorem) ja 14-17 a (vanem) vanuserühm

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

1) Teades, et online registreerimine on seotud maksekohustusega sisenen portaali ID-kaardi või mobiili-ID-ga
2) valin näitustele registreeritava koera;
valin ühe näitusepäeva või mõlemad, koera võistlusklassi
3A) tasun arve kohe SWEDBANK pangalingi vahendusel
 TEHTUD

3B) tasun arve pangaülekandega
Osavõtutasu peab olema makstud registreerimise ajal kehtiva
hinnaperioodi jooksul. Tasumata registreeringute hind
muutub järjest kallimaks vastavalt hinnatabelile.

VANAAEGSEL MOEL:

* online registreerimine on seotud maksekohustusega
REGISTREERIMINE peab sisaldama:





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






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.

Registreerumiste blanketid: https://kennelliit.ee/eeskirjad-ja-blanketid/naitused/
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 OSAVÕTUTASU 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. Tasumata registreerumiste hinnad muutuvad ajaliselt süsteemis vastavaks hinnaperioodidele!
?

info:

osavõtutasu:

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

EE

FIN

RU

GB

registreerumine:

Rakvere Koertesõprade Klubi

www.rksk.ee
e-mail:
rakvere.showreg@gmail.com

SWEDBANK
EE122200001120080802

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
24.08. –
REGISTREERIMISTASUD
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

kuni 23.08.2022

kuni 20.09.2022

28 eur
ühele näitusele

33 eur
ühele näitusele

mõlemale näitusele
52 eur

mõlemale näitusele
60 eur

42 eur
ühele näitusele

49 eur
ühele näitusele

mõlemale näitusele
75 eur

mõlemale näitusele
90 eur

Alates 21.09.2022
kataloogi
valmimise ajal
vaid eelneval
kokkuleppel
korraldajaga, kuni
tehniliselt
on võimalik koera
näitusele
juurde lisada
ÜHE NÄITUSE
ERIHIND

koer 58 eur
beebi/kutsikas/
veteran 40 eur

LISAVÕISTLUSED:

LAPS JA KOER / JUUNIORHÄNDLER, PAARIDE VÕISTLUS
registreerides kuni 23.08.2022 osavõtutasu 12 eurot / üks võistlus; registreerides kuni 20.09.2022 15 eurot / üks võistlus

Võistlustele registreeritud KASVATAJAKLASS ja JÄRGLASTEKLASS saab osaleda tasuta (regama peab, ei lisata automaatselt)

RAKVERE KOERTESÕPRADE KLUBI JA SPONSORID
SOOVIVAD TEILE JA TEIE KOERTELE
EDUKAT NÄITUSTENÄDALAVAHETUST!

KOHTUNIKUD:

NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse vajadusel teha muudatusi kohtunike nimekirjas
Štefica Lazic, Serbia
Colm Hastings, Iirimaa
*

Zorica Blomqvist, Rootsi
Paul Lawless, Iirimaa

Linda Jürgens, Eesti
Anthony Kelly, Iirimaa

FCI poolt mittetunnustatud tõugudel varukohtunikeks: Štefica Lazic ja Linda Jürgens

Laupäeval, 15. oktoobril 2022

Pühapäeval, 16. oktoobril 2022
LAPS JA KOER / JUUNIORHÄNDLERID

LAPS JA KOER / JUUNIORHÄNDLERID

LINDA JÜRGENS

ANTHONY KELLY

RÜHM 1
ANTHONY KELLY - pikakarvalised ja lühikarvalised collied,
shetlandi lambakoer



COLM HASTINGS – ülejäänud tõud rühmast 1

PAUL LAWLESS – belgia lambakoerad, schipperke, welsh corgi
cardigan, welsh corgi pembroke

RÜHM 1

ZORICA BLOMQVIST – ameerika väike lambakoer, austraalia
lambakoer

LINDA JÜRGENS – ülejäänud tõud rühmast 1


RÜHM 2

ANTHONY KELLY - kääbusšnautserid, šnautserid,
suuršnautserid, vene must terjer



RÜHM 2

LINDA JÜRGENS – kääbusšnautserid, šnautserid, suuršnautserid
PAUL LAWLESS – ülejäänud tõud rühmast 2

LINDA JÜRGENS – ülejäänud tõud rühmast 2


RÜHM 3



RÜHM 3

ANTHONY KELLY – ameerika staffordshire´i terjer,
staffordshire´i bullterjer, bullterjer, kääbusbullterjer

COLM HASTINGS - ameerika staffordshire´i terjer,
staffordshire´i bullterjer, bullterjer, kääbusbullterjer

COLM HASTINGS – ülejäänud tõud rühmast 3

ANTHONY KELLY – ülejäänud tõud rühmast 3





RÜHM 4

RÜHM 4

LINDA JÜRGENS – kõik tõud rühmast 4

PAUL LAWLESS – kõik tõud rühmast 4





RÜHM 5

PAUL LAWLESS - kõik tõud rühmast 5

RÜHM 5

ZORICA BLOMQVIST– basenji, shiba, tai ridgeback
LINDA JÜRGENS – keeshond, saksa suurspitsid, saksa keskmised
spitsid, saksa väikesed spitsid, pomeranian

ŠTEFICA LAZIC - ülejäänud tõud rühmast 5


RÜHM 6



RÜHM 6

PAUL LAWLESS - kõik tõud rühmast 6

LINDA JÜRGENS – kõik tõud rühmast 6





RÜHM 7

RÜHM 7

COLM HASTINGS – kõik tõud rühmast 7

ANTHONY KELLY – kõik tõud rühmast 7





RÜHM 8

ZORICA BLOMQVIST – kõik tõud rühmast 8

RÜHM 8

COLM HASTINGS - kuldne retriiver, labradori retriiver,
kiharakarvaline retriiver, siledakarvaline retriiver, chesapeake bay
retriiver, nova scotia retriiver, inglise springerspanjel, welshi
springerspanjel

ŠTEFICA LAZIC – ülejäänud tõud rühmast 8


RÜHM 9



RÜHM 9

ANTHONY KELLY – bostoni terjer, mops, prantsuse buldog

ANTHONY KELLY – puudlid

ŠTEFICA LAZIC – ülejäänud tõud rühmast 9

ŠTEFICA LAZIC – bostoni terjer, mops, prantsuse buldog
ZORICA BLOMQVIST - bologna bichon, havanna bichon,
käharakarvaline bichon, malta bichon, coton de tulear, hiina
harjaskoer, cavalier king charles spanjel, king charles spanjel,
chihuahuad
COLM HASTINGS – ülejäänud tõud rühmast 9



RÜHM 10

ZORICA BLOMQVIST – kõik tõud rühmast 10


RÜHM 10
ANTHONY KELLY – kõik tõud rühmast 10

RAKVERE NÄITUSTE
PEASPONSOR

NOSTREM PET OÜ

