
TALLINN DOGSHOWS 2020 
21.03.2020 – rahvuslik koertenäitus (CAC) 
22.03.2020 – rahvuslik koertenäitus (CAC) 
 

 Näituse asukoht: 
Saku Suurhall http://www.sakusuurhall.ee/ 
aadress: Paldiski mnt 104B, Tallinn 13522 
 

 Registreerimisviisid: 
Eesti Kennelliidu ONLINE süsteemis: http://online.kennelliit.ee  
Eesti Kennelliidu välisONLINE süsteemis: https://online.kennelliit.ee/foreign.php  
e-maili teel: info@dogshow.ee (registreerimisleht, tõutunnistuse koopia, maksekorraldus) 
 

 Registreerimistasud: 
Registreerimishinnad/-perioodid Kuni 03.12.2019 04.12-21.01.2020 22.01-03.03.2020 

  1 päev 2 päeva 1 päev 2 päeva 1 päev 2 päeva 
Beebiklass / Kutsikaklass 20€ 36€ 20€ 36€ 20€ 36€ 

Veteraniklass 20€ 36€ 20€ 36€ 20€ 36€ 
Ülejäänud klassid: 

Juuniori- / noorte- / kasutus- / ava- / tšempioniklass 30€ 56€ 40€ 72€ 50€ 88€ 

Laps & koer / Juunior handler 15€ 30€ 15€ 30€ 15€ 30€ 
Paaride võitlus 

TASUTA Kasvataja / järglaste klass 
Veteraniklass, 10+ aasta vanusena 

 

 Registreerimistasu tuleks maksta: 
Saaja nimi:  Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi MTÜ 
IBAN number:  EE591010220102827016 
Selgitus: Koera registri number või online arve number. 
 

 Kontaktinfo: 
Korraldaja nimi:  Tallinna Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi MTÜ 
Kontakt e-mail:  info@dogshow.ee 
Korraldaja koduleht: www.dogshow.ee  
 

 Vajalikud blanketid: 
Näitusele registreerimise leht (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks)  
Paaride võistlusele registreerimise leht (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks) 
Juuniorhändler/ Junior Handling competition  (juhised arvutis täidetava pdf-faili kasutamiseks) 
 

 Kasvataja- ja järglasteklassid lisatakse automaatselt. 
 Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja 

parvoviroosi vastu (lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). 
 Näitusel ei või osaleda 01.08.2013 ja hiljem sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on 

lõigatud.  
 



TALLINN DOGSHOWS 2020 
21.03.2020 – rahvuslik koertenäitus (CAC) 
22.03.2020 – rahvuslik koertenäitus (CAC) 

LAUPÄEV, 21.03.2020                                                               PÜHAPÄEV, 22.03.2020 

RÜHM 1 - Lamba- ja karjakoerad (va. šveitsi alpi karjakoerad) 
Diane Stewart-Ritchie (Iirimaa) – kõik tõud Igoris Zizevskis (Leedu) – kõik tõud  

RÜHM 2 - Pinšerid, šnautserid, molossid ja šveitsi alpi karjakoerad 
Avi Mallach (Iisrael) – ahvpinšer; dobermann; 
kääbusšnautser; šnautser; suuršnautser; vene must terjer 
Joao Vasco Pocas (Portugal) – kõik ülejäänud tõud 

Joao Vasco Pocas (Portugal) – ahvpinšer; dobermann; 
kääbusšnautser; šnautser; suuršnautser; vene must terjer 
Avi Mallach (Iisrael) – kõik ülejäänud tõud 

RÜHM 3 – Terjerid 
Igoris Zizevskis (Leedu) – kõik tõud Livija Zizevske (Leedu) – kõik tõud 

RÜHM 4 – Taksid 
Marianne Holmli (Norra) – kõik tõud Marco Marabotto (Itaalia) – kõik tõud 

RÜHM 5 - Spitsilaadsed ja algupärased tõud 
Livija Zizevske (Leedu) – kõik tõud Marianne Holmli (Norra) – kõik tõud 

RÜHM 6 - Hagijad, verejäljekoerad ja nende sugulastõud 
Livija Zizevske (Leedu) – kõik tõud Diane Stewart-Ritchie (Iirimaa) – kõik tõud 

RÜHM 7 – Seisukoerad 
Marianne Holmli (Norra) – kõik tõud Diane Stewart-Ritchie (Iirimaa) – kõik tõud 

RÜHM 8 - Retriiverid, linde lendu ajavad koerad ja veekoerad 
Svante Frisk (Rootsi) – kõik tõud Diane Stewart-Ritchie (Iirimaa) - chesapeake bay 

retriiver; kiharakarvaline retriiver; kuldne retriiver; 
labradori retriiver; nova scotia retriiver; siledakarvaline 
retriiver 
Joao Vasco Pocas (Portugal) – kõik ülejäänud tõud 

RÜHM 9 - Seltsi- ja kääbuskoerad 
Marco Marabotto (Itaalia) – puudel (kõik värvused & 
suurused); prantsuse buldog; mops; tiibeti spanjel; coton 
de tulear; havanna bichon; käharakarvaline bichon; 
lõvikoerake; malta bichon; pekingi koer; bostoni terjer; 
grifoonid 
Igoris Zizevskis (Leedu) – chihuahua’d 
Avi Mallach (Iisrael) – kõik ülejäänud tõud 

Svante Frisk (Rootsi) – cavalier king charlesi spanjel; 
bologna bichon; coton de tulear; havanna bichon; 
kärarakarvaline bichon; lõvikoerake; malta bichon; puudel 
(kõik värvused & suurused); lhasa apso; shih tzu; tiibeti 
spanjel; tiibeti terjer 
Avi Mallach (Iisrael) – chihuahua’d; prantsuse buldog; 
mops; bostoni terjer; grifoonid 
Livija Zizevske (Leedu) – kõik ülejäänud tõud 

RÜHM 10 – Hurdad 
Marianne Holmli (Norra) – kõik tõud Svante Frisk (Rootsi) - whippet 

Marco Marabotto (Itaalia) – kõik tõud 
 

Korraldajal on õigus vajadusel teha muudatusi kohtunike ja nende poolt hinnatavate 
tõugude nimekirjas. 


