18.05.2019 EESTI CHIHUAHUA KLUBI
AIMEE DAVIES (UK)
„DACHIDA`S“
Kohtunik

ERINÄITUS

kennel

Koht: Vanamõisa Vabaõhukeskus, Saue vald, Vabaõhukeskuse tee 20
Registreerida on võimalik ONLINE https://online.kennelliit.ee ei saa tasuda pangalingi
kaudu.Registreerida on võimalik ka e-maili teel. Saada koera tõutunnistuse koopia, täidetud
Näitusele registreerimise leht , soovitud võistlusklassiga ( tšempioni klassi registreerides lisada
tšempionidiplomite koopiad)
saata e-mailile info@chihuahua.ee
Registreerimistasu maksta: Saaja: EESTI CHIHUAHUA KLUBI
Pank: SWEDBANK
Konto EE782200221030860264
Kuni 31.01.2019
Beebi, kutsikas,
25 EUR

Kuni 31.03.2019
35 EUR

Kuni 28.04.2019.
40 EUR

veteran .
Koer

35 EUR

45 EUR

50EUR

Kasvataja- ja
Järglaste klass,paarid 20 EUR
20 EUR
Üle 10 aasta veteranidele registreerimine näitusele TASUTA

25 EUR

EESTI CHIHUAHUA KLUBI LIIKMETELE registreerimis hinnad -10 EUR kõigist hindadest.
Alates 29.04.2019. erihind kõigile 60 EUR (olenemata võistluklassist) kuni tehniliselt veel võimalik
kataloogi lisada ning registreerimine eelnevalt kokkuleppida telefonil +3725061583
Makse selgitusse palume kirjutada koera nimed kelle eest makstakse ja omaniku nimi
NB! Arvesse lähevad ainult õigeaegselt saabunud dokumendid ja laekumised.

Teile saadetud infos avastatud vigadest palume võimalikult kiiresti teatada :!!!!!
Näituse korraldaja jätab endale õiguse vajadusel kohtuniku muuta!
Lisainfo: Irene Montvila +3725061583, Jaana Vahter +37251906109, Galina Anton
+37258437830
*!!! Samal nädalavahetusel, 19.05.2019.a. korraldab Eesti Cavalier King Charles Spanielite
Tõuühing Chihuahua kohtunik Norma Inglis (UK) *

Näituse klassid:
Beebiklass
Kutsikaklass
Juunioriklass
Noorteklass
Avaklass

koerad vanuses 4 – 6 kuud, valitakse Tõu Parim Beebi
koerad vanuses 6 – 9 kuud, valitakse Tõu Parim Kutsikas
koerad vanuses 9 – 18 kuud, Võistlevad JUN SERT’le. Valitakse Tõu Parim
Juunior. Võistlevad Tõu Parima nimetusele
koerad vanuses 15 – 24 kuud, võistlevad SERT’le ja Tõu Parima nimetusele
koerad vanemad kui 15 kuud, võistlevad SERT’le ja Tõu Parima nimetusele

koerad vanemad kui 15 kuud, võistlevad SERT’le ja Tõu Parima nimetusele.
Tšempioniklass Registreerimiseks nõutav tšempionidiplomi koopia. Koopia peab olema lisatud
registreerimisavaldusele
koerad vanemad kui 8 aastat, Võistlevad VET SERT’le. Valitakse Tõu Parim
Veteraniklass
Veteran. Võistlevad Tõu Parima nimetusele
võistlevad käesoleval näitusel vähemalt hinde “Väga hea” saanud aretusisase või
Järglasteklass
-emase 3-5 järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist.
Valitakse Tõu Parim Järglastegrupp
võistlevad kasvatajad 3-5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest
Kasvatajaklass erinevast vanemate kombinatsioonist ja saavutanud vähemalt hinde “Väga hea”
käesoleval näitusel. Valitakse Tõu Parim Kasvatajaklass
hinnatakse ühele omanikule kuuluvat, sama tõulist isasest ja emasest koerast
Paarid
koosnevat paari. Need koerad peavad sellel näitusel saavutama vähemalt hinde
“Väga hea”. Hinnatakse koerte välimiku ühtlust ja omavahelist sobivust
NÕUDED OSALEJATELE:
* Keelatud on koera naha, karvkatte ja ninapeegli käsitlemine selliste ainetega mis mõjutavad nende
värvust ja/või struktuuri.
* Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja
parvoviroosi vastu. Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või
mikrokiip).Näitusele tuleb kindlasti kaasa võtta vaktsineerimispass, mis tõendaks tehtud
vaktsineerimisi!
* Näitus on kinnitatud EKL kalendeplaanis ja järgitakse EKL näituse eeskirja. Tegemist on drive-in
näitusega, mis tähendab, et koerad peavad saabuma näitusepaigale 45 minutit enne hindamise algust
ning võivad lahkuda kohe pärast hindamist juhul, kui koer ei osale lõppvõistlustel
* Osalejanumber kinnitage enne näituseringi sisenemist nähtavale kohale oma riiete külge.

* Näitusel koera eest vastutav isik on kohustatud oma koera väljaheited näituse platsil ja seda
ümbritseval territooriumil viivitamatult koristama.
Kõigi näitusel tekkivate küsimustega palume pöörduda näituse infolauda.

