TALLINN DOGSHOWS 2019
21.09.2019 – rahvuslik koertenäitus (CAC)
22.09.2019 – rahvusvaheline koertenäitus (CACIB)

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 12.06.2019

13.06-22.07.2019 23.07-31.08.2019

Beebiklass / Kutsikaklass
Veteraniklass
Muud klassid

CAC
20€
25€
30€

CACIB
20€
25€
35€

CAC
20€
30€
40€

CACIB
20€
30€
45€

CAC
20€
35€
50€

CACIB
20€
35€
55€

Laps & koer / Juunior handler
Paaride võitlus
Kasvataja / järglaste klass

15€
10€
tasuta

15€
10€
tasuta

15€
10€
tasuta

15€
10€
tasuta

15€
10€
tasuta

15€
10€
tasuta

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.
Näitusel ei või osaleda 01.08.2013 ja hiljem sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on
lõigatud.
Korraldajal on õigus vajadusel teha muudatusi kohtunike ja nende poolt hinnatavate tõugude
nimekirjas.

LAUPÄEV, 21.09.2019
PÜHAPÄEV, 22.09.2019
Rahvuslik koertenäitus (CAC)
Rahvusvaheline koertenäitus (CACIB)
RÜHM 1 - Lamba- ja karjakoerad (va. šveitsi alpi karjakoerad)
Rachel Dijkhorst-Noij (NL) – austraalia karjakoer; belgia Rachel Dijkhorst-Noij (NL) – austraalia lambakoer;
lambakoer (kõik karvatüübid); briard; collie (pika- ja border collie; welsh corgi cardigani & pembroke,
lühikarvaline); shetlandi lambakoer; vana inglise lambakoer Cathrina Dunne (IE) – ülejäänud tõud
Cathrina Dunne (IE) – welsh corgi cardigani & pembroke
José Homem de Mello (PT) – kõik ülejäänud tõud

RÜHM 2 - Pinšerid, šnautserid, molossid ja šveitsi alpi karjakoerad
Calin Margineanu (RO) – ahvpinšer; dobermann;
kääbusšnautser; šnautser; suuršnautser; vene must terjer
Zaur Agabeyli (AZ) – berni alpi karjakoer; landseer;
leonberger; newfoundlandi koer
Tanya Ahlman-Stockmari (FI) – kõik ülejäänud tõud

Anne Klaas (EE) – ahvpinšer; kääbusšnautser; šnautser;
suuršnautser; vene must terjer
José Homem de Mello (PT) – berni alpi karjakoer;
landseer; leonberger; newfoundlandi koer;
Calin Margineanu (RO) - kõik ülejäänud tõud

RÜHM 3 – Terjerid
José Homem de Mello (PT) – ameerika staffordshire’i terjer; Michael Papadatos (GR) – ameerika staffordshire’i
bullterjer; kääbusbullterjer; staffordshire’i bullterjer
terjer; bullterjer; kääbusbullterjer; staffordshire’i
Anne Klaas (EE) – kõik ülejäänud tõud
bullterjer
Hans van den Berg (NL) – kõik ülejäänud tõud

RÜHM 4 – Taksid
Rachel Dijkhorst-Noij (NL) – taks karmikarvaline;
kääbustaks karmikarvaline; küülikutaks karmikarvaline;
kääbustaks pikakarvaline; küülikutaks pikakarvaline
Tanya Ahlman-Stockmari (FI) – kõik ülejäänud tõud

Dimitrios Antonopoulos (SE) - taks karmikarvaline;
kääbustaks karmikarvaline; küülikutaks karmikarvaline;
kääbustaks pikakarvaline; küülikutaks pikakarvaline
Rachel Dijkhorst-Noij (NL) – kõik ülejäänud tõud

RÜHM 5 - Spitsilaadsed ja algupärased tõud
Cathrina Dunne (IE) – alaska malamuut; keeshond; saksa
spitsid (kõik värvused / suurused), pomeranian; samojeedi
koer; siberi husky
Gabriela Veiga (PT) – kõik ülejäänud tõud

José Homem de Mello (PT) – alaska malamuut;
keeshond; saksa spitsid (kõik värvused / suurused),
pomeranian; samojeedi koer; siberi husky
Zaur Agabeyli (AZ) – kõik ülejäänud tõud

RÜHM 6 - Hagijad, verejäljekoerad ja nende sugulastõud
Dimitrios Antonopoulos (SE) – kõik tõud

Calin Margineanu (RO) – kõik tõud

RÜHM 7 – Seisukoerad
Zaur Agabeyli (AZ) – kõik tõud

Zeferino Silva (PT) – kõik tõud

RÜHM 8 - Retriiverid, linde lendu ajavad koerad ja veekoerad
Hans van den Berg (NL) - chesapeake bay retriiver;
kiharakarvaline retriiver; kuldne retriiver; labradori
retriiver; nova scotia retriiver; siledakarvaline retriiver
Zeferino Silva (PT) – kõik ülejäänud tõud

Zeferino Silva (PT) - chesapeake bay retriiver;
kiharakarvaline retriiver; kuldne retriiver; labradori
retriiver; nova scotia retriiver; siledakarvaline retriiver
Tanya Ahlman-Stockmari (FI) – kõik ülejäänud tõud

RÜHM 9 - Seltsi- ja kääbuskoerad
Hans van den Berg (NL) – puudel (kõik värvused & suurused)
Dimitrios Antonopoulos (SE) – cavalier king charles spanjel;
chihuahua (pika ja lühikarvaline); grifoonid (belgia / brüsseli
/ väike brabandi)
Michael Papadatos (GR) – kõik ülejäänud tõud

Anne Klaas (EE) – puudel (kõik värvused & suurused)
Gabriela Veiga (PT) – cavalier king charles spanjel;
chihuahua (pika ja lühikarvaline); grifoonid (belgia /
brüsseli / väike brabandi), mops
Tanya Ahlman-Stockmari (FI) – hiina harjaskoer
Dimitrios Antonopoulos (SE) – kõik ülejäänud tõud

RÜHM 10 – Hurdad
Zeferino Silva (PT) – kõik tõud

Anne Klaas (EE) – kõik tõud

RÜHM 0 – EKL poolt tunnustatud tõud
Zaur Agabeyli (AZ) – kõik tõud

