EESTI CHIHUAHUA KLUBI ERINÄITUS
18.05.2019. KELL 12.00
Estonian Chihuahua Club Winner 2019
Speciality Show for Chihuahuas
Vanamõisa Vabaõhukeskuses Asukoha kaart| >Maps
Kohtunik:, Judge:
AIMEE DAVIES (UK) kennel „DACHIDA`S“
REGISTREERIMINE:
Avatud on ONLINE (NB! Pangalingiga maksmine ei ole võimalik)
Võimalik on registreeruda ka e-maili või posti teel. Selleks saada
registreerimise leht
tõutunnistuse koopia, tšempioni tiitlite koopiad ja maksekviitung
e-mailile: info@chihuahua.ee
posti aadress: Tammsaare tee 107-108,Tallinn 12913
Kõigil osalevatel koertel peab olema märgistus ning kehtiv vaktsineerimine!

Arveldusarve: Swedbank EE782200221030860264 , EESTI CHIHUAHUA KLUBI
REGISTRATION:
Please attach entry form
copy of the registration certificate, copies of the champion diplomas as well as a
copy of the receipt to the e-mail info@chihuahua.ee
Documents may be sent also by post: Tammsaare tee 107-108,Tallinn 12913,
Irene Montvila
Dog must have ID-number (tattoo or microchip), please add ID number to entry-form

Account Swedbank IBAN: EE782200221030860264
SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X
receiver EESTI CHIHUAHUA KLUBI
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ECK liikmetele kõigist hindadest -10€
Näitusele registreerimine kuni 28.04.2019.
Seejärel, kataloogi valmimise perioodil, kuni see tehniliselt on võimalik, kehtib
hilinenutele sooduseta registreerimishind 60€
The last day on entry is 28.04.2019. After closing time the registration (if it's
technically possible) 60€.
Korraldajal on õigus vajadusel kohtunike muuta / The Organising Committee has
the right to make changes if necessary.
INFO: Jaana Vahter +37251906109, Galina Anton +37258437830, Irene Montvila +3725061583

*!!! Samal nädalavahetusel, 19.05.2019.a. korraldab Eesti Cavalier King Charles Spanielite Tõuühing
http://www.cavalier.ee/ Chihuahua kohtunik Norma Inglis (UK) *
** At the same weekend, 19.05.2019a. Organize Eesti Cavalier King Charles Spanielite Tõuühing
http://www.cavalier.ee/ at same place Dog Show for IX group dogs, chihuahua judge: Norma

Inglis (UK)

Näituse klassid:
Beebiklass:
koerad vanuses 4 – 6 kuud, valitakse Tõu Parim Beebi
Kutsikaklass:
koerad vanuses 6 – 9 kuud, valitakse Tõu Parim Kutsikas
Juunioriklass:
koerad vanuses 9 – 18 kuud, Võistlevad JUN SERT’le. Valitakse Tõu Parim
Juunior. Võistlevad Tõu Parima nimetusele
Noorteklass:
koerad vanuses 15 – 24 kuud, võistlevad SERT’le ja Tõu Parima nimetusele
Avaklass:
koerad vanemad kui 15 kuud, võistlevad SERT’le ja Tõu Parima nimetusele
Tšempioniklass:
koerad vanemad kui 15 kuud, võistlevad SERT’le ja Tõu Parima nimetusele.
Registreerimiseks nõutav tšempionidiplomi koopia. Koopia peab olema lisatud
registreerimisavaldusele
Veteraniklass:
koerad vanemad kui 8 aastat, Võistlevad VET SERT’le. Valitakse Tõu Parim Veteran.
Võistlevad Tõu Parima nimetusele
Järglasteklass:
võistlevad käesoleval näitusel vähemalt hinde “Väga hea” saanud aretusisase või
-emase 3-5 järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist.
Valitakse Tõu Parim Järglastegrupp
Kasvatajaklass:
võistlevad kasvatajad 3-5 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest
erinevast vanemate kombinatsioonist ja saavutanud vähemalt hinde “Väga hea”
käesoleval näitusel.
Valitakse Tõu Parim Kasvatajaklass
Paarid:
hinnatakse ühele omanikule kuuluvat, sama tõulist isasest ja emasest koerast
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.

