
 
 

                   EESTI CHIHUAHUA KLUBI „VÕITJA 2020“  
  

 ERINÄITUS PIKA-JA LÜHIKARVALISTELE CHIHUAHUADELE  

14.AUGUSTIL 2020.a. kell 15.00 

 

Toimumiskoht:  Vabaõhukeskuse tee 20, Vanamõisa küla, Saue vald, Harju 

maakond:   https://goo.gl/maps/jbxrfa7ELz9L9g2NA 

Kohtunik Lilian Pajulaid (Eesti) 

Kui on küsimusi: Irene Montvila +3725061583, Jaana Vahter +37251906109 
info@chihuahua.ee  

Registreerimisviisid:  Eesti Kennelliidu ONLINE süsteemis: http://online.kennelliit.ee  

(Pangalingiga maksmine ei ole võimalik) 

Võimalik on registreeruda ka e-maili või posti teel. 

Selleks saada registreerimiseleht, tõutunnistuse koopia ja maksekviitung e-posti 

aadressile:  info@chihuahua.ee  

Või posti teel aadressile: , Tammsaare tee 107-108, Tallinn12913 Eesti ,Irene 

Montvila,  

 
Arveldusarve: SWEDBANK  EE782200221030860264  Eesti Chihuahua Klubi 

  

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA –TASUD:  

  - 26.07.2020 27.07.-03.08.2020 

Beebi, kutsikas & veteran 25€ 25€ 

Koer 35€ 40€ 

Paaride võistlus 10€ 10€ 

Kasvataja- ja järglaste klass Tasuta Tasuta 

Enam, kui 3 koera koos 30€ 30€ 

  

 ECK liikmele kõigist hindadest - 5€ ja üle 10 aasta vanused veteranid tasuta 

Kataloogi valmimise perioodil, kuni see tehniliselt on võimalik, kehtib kõigile hilinenud 
soodustuseta registreerimishind 50€,  Reklaam kataloogis 10 €,saatke palun info@chihuahua.ee 

https://goo.gl/maps/jbxrfa7ELz9L9g2NA
mailto:info@chihuahua.ee
http://online.kennelliit.ee/
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/Näitusele-registreerimise-leht-16-6-2016.pdf
mailto:info@chihuahua.ee
mailto:info@chihuahua.ee


Pärast kõikide dokumentide laekumist saadetakse Teile KINNITUS registreerimise kohta. Kui Teile ei 

ole saadetud 10 tööpäeva jooksul kinnitust, palume võtta koheselt ühendust. 

Vaktsineerimisnõuded:  Näitusel järgitakse Eesti Kennelliidu poolt määratud 

vaktsineerimisnõudeid. Näitusele tuleb kindlasti kaasa võtta vaktsineerimispass, mis 

tõendaks tehtud vaktsineerimisi! 

Korraldajal on õigus vajadusel kohtunikku muuta. 

 ********SAMAL NÄDALAVAHETUSEL 15.08.JA 16.08.2020.a. KORRALDAB 

EESTI KENNELLIIT 2 RAHVUSVAHELIST (2X CACIB) NÄITUST(Tallinn, Luige) 

TOETAJAD: 

Majutuskoht, kuhu lemmikloomad on oodatud: Vanamõisa Caravan 

Park:  https://goo.gl/maps/o8uKVYAGX8N89KvW7 

  

Pet Market 
www.petmarket.ee 

  

www.petcity.ee  

 

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. 

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

tšempiondiplomi koopia. 

Veteranklass – koerad vanuses üle 8 aasta. 

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/vaktsineerimisn%C3%B5uded-alates-01.01.2016.pdf
https://goo.gl/maps/o8uKVYAGX8N89KvW7
http://www.petmarket.ee/?fbclid=IwAR1ogZIiIZIvUTi9itk1yQKMacwVCuRd42SmJvarP__2yfm07vPkapTroY4
http://www.petcity.ee/


Paar- hinnatakse ühele omanikule kuuluvat, sama tõulist isasest ja emasest koerast koosnevat 

paari. Need koerad peavad sellel näitusel saavutama vähemalt hinde "Väga hea". 

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”  

Andmekaitse: 

 Tegemist on avaliku üritusega, kus võidakse pildistada ning filmida ja neid pilte ning 

videoid avalikustada 

 Näituse tulemused on avalikud ja neid võidakse kasutada statistika ja ajaloo 

talletamiseks 

 Näitusele registreerimisel osalejailt küsitavaid andmeid kasutatakse näituse 

korralduslikel eesmärkidel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


