
 PEPI MTÜ korraldab 

2 x SERT 

KAKS RAHVUSLIKKU KÕIKIDE TÕUGUDE KOERTENÄITUST 
21.07.2023 ja 23.07.2023 TARTUMAAL  

(Tartumaa Tervisespordikeskus, Uderna küla, Elva vald, Tartumaa  58.206259,26.423407) 

https://www.tervisesport.ee.  

Info: pepi@pepi.ee ja telefonil: +3725156928 (tööpäeviti kell 12.00-18.00) 

VÕISTLUSKLASSID: 

Beebiklass – koerad vanuses 4-6 kuud. 

Kutsikaklass – koerad vanuses 6-9 kuud.  

Juuniorklass – koerad vanuses 9-18 kuud.  

Noorteklass – koerad vanuses 15-24 kuud.   

Avaklass – koerad vanuses üle 15 kuu. 

Kasutusklass – koerad vanuses üle 15 kuu. Registreerimiseks sellesse klassi peab koer olema läbinud FCI poolt nõutud 

tõukohased töökatsed. Koopia töösertifikaadist peab olema lisatud registreerimisavaldusele. 

Tšempionklass – koerad vanuses üle 15 kuu. Registreerimisavaldusele peab lisama koera tšempiondiplomi koopia. 

Veteranklass – koerad vanuses üle 8 aasta. 

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“. 

Järglasteklass – võistleb aretusisane – või emane koos 3-5 järglasega, kes on vähemalt kahest erinevast kombinatsioonist ning 

on vanemad kui 9 kuud. Kõik järglased peavad olema registreeritud antud näitusele ja saama antud näitusel vähemalt hinde 

„väga hea“. 

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“. 

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA – MAKSUD 

 ...  – 15.05.2023 16.05.2023 – 10.07.2023 

 1 näitus 2 näitust 1 näitus 2 näitust 

Beebi, kutsikas 

ja veteran 

25  

EUR 

50 

EUR 

25 

EUR 

50 

EUR 

Koer 30  

EUR 

60 

EUR 

40 

EUR 

80 

EUR 

Kasvataja- ja 

järglasteklass, 

paar 

10  

EUR 

20  

EUR 

10  

EUR 

30  

EUR 

 

REGISTREERIMINE: 

1) veebis http://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis 

2) e-mailil pepi@pepi.ee  

mailto:pepi@pepi.ee
http://online.kennelliit.ee/
mailto:pepi@pepi.ee


Registreerumiseks vajalikud dokumendid: registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, tšempiontiitli ja/või 

töösertifikaadi koopia registreerumisel tšempion- või kasutusklassi, maksekorralduse koopia (maksekorraldusel 

märkida koera registrinumber ja omaniku nimi). Registreerimistasu saab tasuda SWEDPANK a/a 

EE482200221028501182, SWIFT/BIC: HABAEE2X  saaja: Pepi MTÜ                     NB! Palun kontrollige oma saadetise 

kohalejõudmist.  

NB! Kõigil on võimalik registreeruda ka garantiikirjaga. 

NÕUDED OSALEJATELE 

Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu (vt lisaks 

EKL näituste eeskiri, lisa 2). 

Kõik näitusel osalevad koerad peavad olema märgistatud loetava ID-tätoveeringuga või mikrokiibiga. 

EKL kalenderplaani kantud näitusel ei tohi osaleda koerad, kes on sündinud 01.08.2013 või hiljem ja kelle saba 

ja/või kõrvu on lõigatud.  

NÄITUSE KOHTUNIKUD 

NB! Näituse toimkond jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi kohtunike nimekirjas. 

        21.07 Rühm          23.07 

Kõik tõud –Jussi Liimatainen, Soome    I rühm Kõik tõud – Galyna Kalinichenko, Ukraina 

 

Kõik tõud – Rafael Malo Alcrudo, 

Hispaania 

 

II rühm Kõik tõud – Johnny Andersson, Rootsi 

Kõik tõud – Johnny Andersson, Rootsi 

 

III rühm Kõik tõud –Jussi Liimatainen, Soome 

 

Kõik tõud – Galyna Kalinichenko, 

Ukraina 

IV rühm Kõik tõud – Astrid Lundava, Eesti 

 

Kõik tõud – Astrid Lundava, Eesti 

 

V rühm Saksa spits- Galyna Kalinichenko,Ukraina 

Kõik ülejäänud tõud –Livija Zizevske, 

Leedu  

 

Kõik tõud – Jussi Liimatainen, Soome 

 

VI rühm Kõik tõud –Livija Zizevske, Leedu  

 

Kõik tõud – Astrid Lundava, Eesti 

 

VII rühm Kõik tõud – Livija Zizevske, Leedu 

 

Kõik tõud – Galyna Kalinichenko, 

Ukraina 

VIII rühm Kõik tõud – Astrid Lundava, Eesti 

 

Kõik tõud – Livija Zizevske, Leedu 

 

IX rühm Kõik tõud – Rafael Malo 

Alcrudo,Hispaania 

 

Kõik tõud – Johnny Andersson, Rootsi X rühm Kõik tõud – Jussi Liimatainen, Soome 

 

 

NB! Reedel  algavad ringid kell 15.00 ja pühapäeval kell 10.00.  


