EESTI CHIHUAHUA KLUBI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Aeg: 10-04-2016
MTÜ: Eesti Chihuahua Klubi (edaspidi ECK)
Kell: 12.00-14.30
Koosolek toimus Go Shnelli Hotel konverentsi ruumis, Toompuiestee 37, Tallinn
Koosoleku juhataja: Seyle Juss
Koosoleku protokollija: Natalja Nikitina
Häälte lugeja: Kaja Uuetallo
Tõlkija: Inga Klauson
Koosolekul osalejad: ECK-l on 27 liiget, kellest üldkoosolekul osales 25, nendest 8 volikirja alusel
( vt.osalejate nimekirja) .Vastavalt ECK põhikirjale on üldkoosolek otsustusvõimeline.
Päevakord:
1.2015 majandusaasta aruande kinnitamine
2.Aretusnõuete redaktsiooni alates 2017 kinnitamine
3.Muud küsimused
Üldkoosoleku käik ja otsused:
1.Majandusaasta 2015 kinnitamine:
ECK juhatuse liige Valeria Klajuorg tutvustas juhatuse poolt koostatud 2015 majandusaasta aruannet.
Seisuga 31.12.2015 oli bilansimaht 2633 eur ja aruande aasta tulem 1223 eur.
Valeria Kaljuorg rääkis 2015 aastal toimunud üritustest ( koolitused, 2015 parimad ECK näitusekoera
valimine). Räägiti tulevikus toimuvatest üritustest ( erinäitus 2016, suvepäevad, parima näitusekoera
valimine ja aretusnõuete kinnitamine järgneva perioodiks alates 01.01.2017. a.) Liikmemaksud on
tasutud õigeaegselt.
Valeria Kaljuorg rääkis ECK kodulehel haldamise kuludest, mis 2015 aastal olid suuremad võrreldes
eelnevate aastatega. Kulude optimeerimiseks hallatakse koduleht edaspidi iseseisvalt. Sellega tegelevad
juhatuse liilmed : Valeria Kaljuorg ja Julia Zhelobetski. Alates 2015 aastast klubi ei kasuta pangakaarti
ja kõik maksed on teostatud e-panga kaudu. Sama tendents jätkub ka tulevikus. Lühiajalised kohustused
koosnevad seminari eest tehtud osalejate ettemaksudest. 2016 aastal väljakulutatud seminar ( V.Belski
händling) ei toimu osalejate vähesuse tõttu.Seoses sellega kuuluvad ettemakstud summad tagastamisele.
Juhatus on viie liikmeline ja töötab ilma tasuta.
Seisuga 31.12.2015 oli ECK liikmete arv on 25.
Liikme Kaja Uuetallo arvamusel tuleb klubisse vastu võtta uusi liikmeid , kellel oleks soov ja tahtmine
osaleda klubi töös ja organiseerida üritusi. Klubi liikmete vahel oli arutelu, kas klubisse peaksid kuuluma
kõik tõust huvitatud inimesed või näitustest ja aretusest huvitatud.

HÄÄLETAMINE:
Poolt:
25 häält
Vastu :
0 häält
Erapoleti:
0 häält
OTSUS: Kiita heaks ja vastu võtta majandusaasta aruanne 2015
2. Aretusnõuete alates 01.01.2017 redaktsiooni kinnitamine:
2.1 Aretuses kasutatakse mitte nooremat kui 10 kuu vanust isast koera.
Isasel koeral, kaasa arvatud rendil oleval koeral, kellel ei ole teise riigi tšempioni tiitlit, peab olema
näitusehinne vähemalt SP - ,,suurepärane" kahelt FCI poolt tunnustatud Eestis toimunud näituselt ja
kahelt erinevalt kohtunikult. Ei arvesta kutsikaklassis saadud hindeid.
Enne esimest paaritust peab olema teostatud EKL usaldusarsti poolt ametlik põlveuuring PL, kaasa
arvatud rendil oleval koeral.
HÄLETAMINE:
Poolt:
25 häält
Vastu :
0 häält
Erapoletu:
0 häält
2.2 Aretuses kasutatakse mitte nooremat kui 15 kuu vanust ja vanemat kui 7 ( kaasa arvatud) aastast
emast. Arsti tõendi alusel võib aretuses kasutada kuni 9 aastast emast.
HÄLETAMINE:
Poolt:
25 häält
Vastu :
0 häält
Erapoletu:
0 häält
Emase eelmise pesakonna sünnist peab olema möödas vähemalt 8 kuud.
Arvesse läheb iga poegimine, kaasa arvatud soovimatu paaritumise tagajärjel sündinud pesakond. Samuti
läheb arvesse aset leidnud nurisünnitus või surnult sündinud pesakond.
Keisrilõiget võib soovitatavalt teha kaks korda emase koera elu jooksul, kuid arsti tõendi alusel
maksimaalselt kolm korda.
Emasel koeral, kaasa arvatud rendil oleval koeral, kellel ei ole teise riigi tšempioni tiitlit, peab olema kaks
näitusehinnet vähemalt SP – ,,suurepärane" kahelt FCI poolt tunnustatud Eestis toimunud näituselt ja
kahelt erinevalt kohtunikult. Ei arvestata kutsika klassis saadud hindeid.
2.3 Hääletamine jagunes kolmeks osaks :
1 osa : Liikmete ettepanek, et aretusemasele 2 X VG - ,,väga hea" kahelt FCI poolt tunnistatud näituselt
ja kahelt erinevalt kohtunikult.

HÄLETAMINE:
Poolt:
8 häält
Vastu :
17 häält
Erapoletu:
0 häält
2 osa : Liikmete ettepanek, et aretusemasele 2 X SP “suurepärane” kahelt FCI poolt tunnistatud näituselt
ja kahelt erinevalt kohtunikult. Ei arvesta kutsikaklassis saadud hindeid.
HÄÄLETAMINE:
Poolt:
17 häält
Vastu :
8 häält
Erapoletu:
0 häält
3 osa : Liikmete ettepanek, et aretusemasele 2 X SP “suurepärane” kaasa arvatud rendil oleval koeral,
kellel ei ole teise riigi tšempionitiitlit, kahelt FCI poolt tunnistatud Eestis toimunud näituselt ja kahelt
erinevalt kohtunikult. Ei arvesta kutsikaklassis saadud hindeid.
HÄÄLETAMINE:
Poolt:
16 häält
Vastu :
8 häält
Erapooletu:
1 hääl

2.4 Emase koera miinimumkaal paaritushetkel on soovitatavalt vähemalt 1,8 kg . Enne esimest paaritust
peab olema teostatud EKL usaldusarsti poolt ametlik põlveuuring (PL), kaasa arvatud rendil oleval
koeral.
2.5 Patella uuring peab olema tehtud kõigile koertele vanuses 1 aasta ( 12 kuud)
Põlveuuringu PL tulemuse alusel on lubatud aretada koeri, kelle uuringu tulemuseks on:
0/0, 0/1 , 1/1, 1/0
Aretuses tohib kasutada koeri, kelle PL tulemused on järgmised:
0/0+0/0; 0/0+0/1; 0/0+1/0; 0/1+1/0; 1/0+0/1; 1/1+0/0
HÄÄLETAMINE:
Poolt:
21 häält
Vastu :
4 häält
Erapooleti:
0 häält
2.6 Ettepanek patella uuringu teostada ka rendil olevatele koertele, kes osalevad aretuses.
Patella uuring peab olema tehtud kõigile koertele vanuses 1 aasta ( 12 kuud) kaasaarvatud rendikoerad
HÄÄLETAMINE:
Poolt:
19 häält
Vastu :
6 häält
Erapooletu:
0 häält

2.7 Soovituslikud uuringud silma – ja südameuuringud jäävad .
2.8 Pikakarvalise ja lühikarvalise chihuahuade omavaheline ristamine on lubatud :
HÄÄLETAMINE:
Poolt:
25 häält
Vastu :
0 häält
Erapooleti:
0 häält
2.9 Koosolekul kinnitatud aretusnõuete perioodi algus 01.01.2017 ja lõpp 31.12.2021 ( kehtivus 5
aastat)
3. Muud küsimused
Üldkoosolekul otsustati , et aasta koera valimise tingimused jäävad samaks, mis aastal 2015.
Koosoleku lõpp 14:30

Juhataja: Seyle Juss

Protokollija: Natalja Nikitina
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