
         
                                                                           
                                                                       Korraldaja Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi. 
Mõlemad näitused on drive-in näitused st,et võite saabuda näitusele 1 tund enne oma tõu hindamise algust ja lahkuda kohe pärast 
hindamise lõppu juhul, kui Teie koer ei osale rühmavõistlustel.  
 
INFO JA REGISTREERIMINE:   
EKL ONLINE https://online.kennelliit.ee 

Registreerimine ka Pärnu Piirkondlikus Koerakasvatajate Klubis, avatud  T 13.00-18.00, N11.00-16.00 
Lõuna-Eesti Koertekeskuses, Eesti Kennelliidus. 
Emailiga registreerimist ei toimu ! 
Post:    Pärnu PKK,  Ringi 10, 80010 Pärnu (kontrolli kohalejõudmist)   
Üldinfo :  tel. 444 3302 klubi vastuvõtu ajal, email: dogshowparnu@gmail.com (ainult info) 
Pangarekvisiidid:     

SEB Pank  EE691010902000994000, saaja nimi: Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate  Klubi  
NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja! Maksekorraldusel märkida koera tõug, registrinumber,omanik 
REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD 
Soodushind järgmisele koerale  kehtib sama omaniku kahe ja enama koera registreerimisel samaaegselt, va kutsikad.  

Esimese koera registreerimishinna sisse kuulub üks kataloog vastaval näituse päeval. 
Koer loetakse registreerunuks kui dokumendid koos maksega jõuavad meieni samaaegselt ja antud tähtajaks.  
NB ! Koerte vahetamine või näitusel osalemisest loobumine peale registreerimist ei ole võimalik  
        (v.a. EKL näituse eeskirjades sätestatud juhtudel).  

 
REGISTREERIMISTASUD: 

Registreerimise kuupäev Näitused 

 

esimene koer /  

hind EKL liikmele 

järgmine koer /  

hind EKL liikmele 

kutsikas / 

hind EKL liikmele 

09.02 -  29.03.2015 
 

üks näitus  35 € / 30 € 33 € / 28 €  28 € / 23 €  

30.03 - 31.05.2015             üks näitus  45 € / 40 € 43 € / 38 €  28 € / 23 €  

Erinädal 01.06 - 05.06.2015 üks näitus  65 € 65 € 30 € 

NB!  Erinädalal saab registreerida  ainult online kaudu või Pärnu PKK-s kohapeal! 
Veteranid üle 10 a, kasvataja- ja järglasteklass: tasuta! Registreerimine online süteemis www.parnupkk.ee ! 
 
Lisasoodustus  Pärnu PKK, LEKK  liikmetele: 
Kõigist koera/kutsika  registreerimise hindadest 2 €  registreerides ainult vastava klubi kaudu, mitte online ! 
Lisavõistlused:    „laps ja koer“, juuniorhändler 10 €, paarivõistlus 20 € 

Laps ja koer: 6 – 9-aastased lapsed (mitteametlik) 

Juunior händler: 10 – 13-aastased (noorem vanuserühm) ja 14 – 17-aastased (vanem vanuserühm). 

Registreerimine toimub ONLINE süsteemis sisenedes  lehelt www.parnupkk.ee  

Reklaam kataloogis: valmis kujundatud reklaam, tähtaeg 01.06.2015, 1 lk  mustvalge 10 € / värviline 20 €   

 
Nõuded osalejatele: 

- Kõik näitusel osalevad koerad peavad olema märgistatud loetava ID-tätoveeringu või mikrokiibiga. 
- Kõik koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud, eeskiri :  
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/11/lisa_2_ekl_poolt_tunnustatud_yritustel_osalemisek.pdf 
- EKL kalenderplaani kantud näitustel ei tohi osaleda koerad, kes on sündinud 01.08.2013 või hiljem ja kellede saba ja/või kõrvu on  
lõigatud. 
 
Võistlusklassid 
 
Kutsikas: koerad vanuses 6 – 9 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Kutsikas. 
Juuniorklass: koerad vanuses 9 – 18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.  
Noorteklass: koerad vanuses 15-24 kuud. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. 
Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. 
Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimiseks peab koer olema läbinud  FCI 
poolt nõutud tõukohased töökatsed.  
Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile, CACIB’ile ja Tõu Parima tiitlile.  
Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad VET SERT´ile,  Tõu Parim Veterani ja Tõu Parima tiitlile. 
Kasvatajaklass: võistlevad kasvatajad 3-5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on 
vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu 
parim kasvatajarühm. 
Järglasteklass: ühe aretusisase või –emase 3-5 järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik 
järglased peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim järglasterühm. 
Paaride võistlus: ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar, keda esitab üks händler. Mõlemad koerad peavad 
olema vanemad kui 9 kuud. Mõlemad koerad peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde “väga 
hea”.Valitakse tõu parim paar.

PÄRNU RAHVUSVAHELISED KOERTENÄITUSED  

04. juuli  ja  05. juuli  2015 
      

 

 

https://online.kennelliit.ee/
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NÄITUSE KOHTUNIKUD 
NB! Näituse toimkonnal on õigus vajadusel teha muudatusi kohtunike nimekirjas ! 

FCI Laupäev 04.07.2015 Pühapäev 05.07.2015 

1 austraalia lambakoer - Christian Jouanchicot, Prantsusmaa 
belgia lambakoerad, bordercollie, collie (lühikarvaline, pikakarvaline), habecollie, 
vana-inglise lambakoer - Alar Müürisepp, Eesti 
welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke - Linda Jürgens, Eesti 
lõuna-vene lambakoer, saksa lambakoer (mõlemad karvatüübid) - Vadim 
Katsnelson, Ukraina 
shetlandi lambakoer - Sumiko Ikeda, Jaapan 
kõik ülejäänud tõud rühmast 1 - George Schogol, Gruusia 

austraalia karjakoer, austraalia lambakoer, shetlandi lambakoer - Alar Müürisepp, 
Eesti 
saksa lambakoer (mõlemad karvatüübid) - Helin Tenson, Soome 
bordercollie, habecollie, lõuna-vene lambakoer, poola lauskmaa-lambakoer, poola 
podhalani lambakoer, puli (kõik värvid), pumi, schipperke, šveitsi valge lambakoer  
- Linda Jürgens, Eesti 
belgia lambakoerad, collie (lühikarvaline, pikakarvaline), vana-inglise lambakoer, 
welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke - Dušan Paunovič, Serbia 
kõik ülejäänud tõud rühmast 1 - Sumiko Ikeda, Jaapan 

2 berni alpi karjakoer, dobermann, kääbuspinšer - Christian Jouanchicot, 
Prantsusmaa 
leonberger, newfoundlandi koer, šnautser (kõik värvid) - Linda Jürgens, Eesti 
kääbusšnautser (kõik värvid) - Jelena Kruus, Eesti 
saksa dogi (kõik värvused) - Helin Tenson, Soome 
bordoo dogi, bullmastif, do-khyi (tiibeti mastif), hispaania mastif, itaalia corso, 
kaukaasia lambakoer, kesk-aasia lambakoer, mallorca dogi, must terjer, napoli 
mastif, pürenee mastif, rottweiler  - Vadim Katsnelson, Ukraina 
bernhardiin (mõlemad karvatüübid) - Natalja Skalin, Rootsi 
saksa bokser - George Schogol, Gruusia 
kõik ülejäänud tõud rühmast 2 - Tijana Konrad, Serbia 

berni alpi karjakoer - Astrid Lundava, Eesti 
kääbuspinšer - Linda Jürgens, Eesti 
bernhardiin (mõlemad karvatüübid), bordoo dogi, bullmastif, dobermann, do-khyi 
(tiibeti mastif), inglise buldog, inglise mastif, mallorca dogi, napoli mastif, 
newfoundlandi koer  - Helin Tenson, Soome 
itaalia corso, rottweiler, saksa dogi (kõik värvused) - Christian Jouanchicot, 
Prantsusmaa 
appenzelli alpi karjakoer, argentiina dogi, entlebuchi alpi karjakoer, kanaari dogi, 
kääbusšnautser (kõik värvid), must terjer, saksa bokser, šnautser (kõik värvid), 
suuršnautser (kõik värvid), suur šveitsi alpi karjakoer - Natalja Skalin, Rootsi 
kaukaasia lambakoer, kesk-aasia lambakoer, leonberger - George Schogol, 
Gruusia 
kõik ülejäänud tõud rühmast 2 - Dušan Paunovič, Serbia 

3 airedale’i terjer, borderterjer, foksterjer (mõlemad karvatüübid), iiri terjer, iiri 
pehmekarvaline nisuterjer, kerry blue terjer, lakelandi terjer, norfolki terjer, norwichi 
terjer, yorkshire’i terjer - Jussi Liimatainen, Soome 
ameerika staffordshire’i terjer, austraalia siiditerjer, brasiilia terjer, bullterjer, 
kääbusbullterjer, manchesteri terjer, parson russell’i terjer, saksa jahiterjer, 
staffordshire’i bullterjer, welshi terjer, - Natalja Skalin, Rootsi 
šoti terjer - Ligita Zake, Läti 
kõik ülejäänud tõud rühmast 3 - Dušan Paunovič, Serbia 

norfolki terjer, norwichi terjer - Helin Tenson, Soome 
yorkshire’i terjer - Laurent Heinesche, Luksemburg 
airedale’i terjer, bedlingtoni terjer, borderterjer, foksterjer (mõlemad karvatüübid), 
brasiilia terjer, iiri glen of imaali terjer, iiri pehmekarvaline nisuterjer, iiri terjer, kerry 
blue terjer, lakelandi terjer, manchesteri terjer, parson russell’i terjer, saksa 
jahiterjer, welshi terjer - Vitaliy Belskyy, Ukraina 
ameerika staffordshire’i terjer, austraalia siiditerjer,  bullterjer, kääbusbullterjer, 
staffordshire’i bullterjer, šoti terjer - Tijana Konrad, Serbia 
kõik ülejäänud tõud rühmast 3 - Kornelija Butrimova, Leedu 

4 kõik tõud - Unto Timonen, Soome kõik tõud - Astrid Lundava, Eesti 

5 basenji - Jelena Kruus, Eesti 
saksa spits (kõik suurused, kõik värvused va pomeranian), soome lapikoer - Helin 
Tenson, Soome 
pomeranian/kääbusspits - Mikael Nilsson, Rootsi 
akita, alaska malamuut, ameerika akita, chow chow, samojeedi koer, siberi husky - 
Laurent Heinesche, Luksemburg 
jaapani spits, shiba, shikoku - Christian Jouanchicot, Prantsusmaa 
kõik ülejäänud tõud rühmast 5 - Kornelija Butrimova, Leedu 

basenji - Christian Jouanchicot, Prantsusmaa 
saksa spits (kõik suurused, kõik värvused) - Vadim Katsnelson, Ukraina 
samojeedi koer - Unto Timonen, Soome 
akita, alaska malamuut, ameerika akita, chow chow, siberi husky - Jussi 
Liimatainen, Soome 
hall norra põdrakoer, ida-siberi laika, jämtlandi koer, karjala karukoer, lääne-siberi 
laika, must norra põdrakoer, norra lunnikoer, norrbotteni spits, soome püstkõrv, 
vene-euroopa laika, islandi lambakoer, lapi porokoer, lääne-göta spits, norra 
õuekoer, rootsi lapikoer, soome lapikoer, vaaraokoer - Jelena Kruus, Eesti 
jaapani spits, shikoku - Sumiko Ikeda, Jaapan 
kõik ülejäänud tõud rühmast 5 - Ligita Zake, Läti 

6 rodeesia ridgeback - Helin Tenson, Soome 
kõik ülejäänud tõud rühmast 6 - Jelena Kruus, Eesti 

dalmaatsia koer, rodeesia ridgeback - Christian Jouanchicot, Prantsusmaa 
kõik ülejäänud tõud rühmast 6 - Sumiko Ikeda, Jaapan 

7 kõik tõud rühmast 7 - Kornelija Butrimova, Leedu gordoni setter, iiri punane setter - Linda Jürgens, Eesti 
kõik ülejäänud tõud rühmast 7 - Jelena Kruus, Eesti 

8 hispaania veekoer, portugali veekoer - Linda Jürgens, Eesti 
chesapeake bay retriiver, kiharakarvaline retriiver, kuldne retriiver, labradori 
retriever, nova scotia retriiver,  siledakarvaline retriiver, ameerika kokkerspanjel - 
Vitaliy Belskyy, Ukraina 
inglise kokkerspanjel - Kornelija Butrimova, Leedu 
welshi springerspanjel - Ligita Zake, Läti 
kõik ülejäänud tõud rühmast 8 - Dušan Paunovič, Serbia 

kuldne retriiver, labradori retriever - Alar Müürisepp, Eesti 
chesapeake bay retriiver, kiharakarvaline retriiver, nova scotia retriiver, 
siledakarvaline retriiver - Tijana Konrad, Serbia 
kõik ülejäänud tõud rühmast 8 - George Schogol, Gruusia 

9 hiina harjaskoer - Jussi Liimatainen, Soome 
mops - Linda Jürgens, Eesti 
kääbuspuudel (kõik värvid), toy-puudel - Unto Timonen, Soome 
chihuahua (lühikarvaline, pikakarvaline), suur puudel (kõik värvid), väike puudel 
(kõik värvid) - Fredrik Nilsson, Rootsi 
bologna bichon, coton de tuléar, havanna bichon, käharakarvaline bichon, malta 
bichon, papillon, phalene - Mikael Nilsson, Rootsi 
cavalier king charles spaniel, lhasa apso,  shih tzu, tiibeti spanjel, tiibeti terjer - 
Sumiko Ikeda, Jaapan 
prantsuse buldog - George Schogol, Gruusia 
belgia grifoon, brüsseli grifoon, väike brabandi grifoon - Tijana Konrad, Serbia 
kõik ülejäänud tõud rühmast 9 - Ligita Zake, Läti 

chihuahua (lühikarvaline, pikakarvaline), suur puudel (kõik värvid), väike puudel 
(kõik värvid) - Mikael Nilsson, Rootsi 
cavalier king charles spaniel, king charles spaniel, papillon, phalene, prantsuse 
buldog - Laurent Heinesche, Luksemburg 
hiina harjaskoer - Vitaliy Belskyy, Ukraina 
bologna bichon, coton de tuléar, havanna bichon, käharakarvaline bichon, 
lõvikoerake, malta bichon - Jussi Liimatainen, Soome 
mops - Sumiko Ikeda, Jaapan 
belgia grifoon, brüsseli grifoon, väike brabandi grifoon, lhasa apso, shih tzu, tiibeti 
spanjel, tiibeti terjer  - Ligita Zake, Läti 
kõik ülejäänud tõud rühmast 9 - Kornelija Butrimova, Leedu 



10 kõik tõud - Tijana Konrad, Serbia kõik tõud - Unto Timonen, Soome 

0 eesti hagijas - Jelena Kruus, Eesti 
kõik ülejäänud tõud rühmast 0 - Ligita Zake, Läti 

eesti hagijas -  Ligita Zake, Läti 
kõik ülejäänud tõud rühmast 0 - Kornelija Butrimova, Leedu 

Juunior händler,"laps ja koer" – Jelena Kruus, Eesti   Juunior händler,"laps ja koer" – Jussi Liimatainen, Soome 

 


