
Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi 

“Aasta parima näitusekoera ja kasvataja” valimise statuut. 

 
Vastuvõetud juhatuse otsusega nr 4. 

 

 

Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi korraldab igal aastal konkursi selgitamaks välja 

PKKK liikmetele kuuluvate koerte ja PKKK liikmeks olevate kasvatajate seast parimate 

näitusetulemustega koerad ja kasvatajad. Konkurss viiakse läbi arvestusaastal Eestis 

toimunud EKL kalenderplaani kantud näitusete tulemuste põhjal.  

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL VASTAVAT TULEMUST EI ARVESTATA.  

Konkursile esitatavaid dokumente ei tagastata, need jäävad Põhja-Eesti Koertekasvatajate 

Klubi omandisse. 

Konkursil saavad osaleda ainult PKKK liikmed neile kuuluvate koertega.  

 

Konkurss viiakse läbi järgmistes kategooriates: 

Aasta koer -   Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori, noorte, 

ava, tšempioni, kasutus või veteranklassis saavutatud PI/PE, TP-, VSP- ja 

rühmavõistluse ning BIS tulemuste põhjal. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal 

toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused. 

Aasta beebi – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale beebi klassis 

saavutatud TP-beebi ,VSP-beebi ja beebide  BIS tulemuste põhjal . Arvestuspunkte 

annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kolme näituse tulemused, mis saadud 

beebiklassis. 

Aasta kutsikas – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale kutsika klassis 

saavutatud TP-kutsikas ,VSP-kutsikas ja kutsikate BIS tulemuste põhjal . 

Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt kolme näituse 

tulemused, mis saadud kutsikaklassis.  

Aasta juunior - Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori klassis 

saavutatud TP-JUN ,VSP-JUN ja juunioride BIS tulemuste põhjal. Arvestuspunkte 

annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused. 

Aasta veterankoer - Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veterani 

klassis saavutatud TP-VET, VSP-VET ja veteranide BIS tulemuste põhjal. 

Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused. 

Aasta kasvataja - Aunimetus omistatakse enim punkte saanud kasvatajale tema 

kasvatajaklassi  näitusetulemuste põhjal. Konkursil võivad osaleda kasvatajad, kes on 

PKKK liikmed ja omavad registreeritud kennelnime. Arvestuspunkte annavad 3 näituse 

lõppvõistluse kasvatajaklassi tulemused.  

 



Aasta aretuskoer - Aunimetus omistatakse enim punkte saanud aretuskoerale tema 

järglasklassi  näitusetulemuste põhjal.  Konkursile võib esitada EST-registris olevaid ja 

PKKK liikmele kuuluvaid koeri. Arvestuspunkte annavad 3 näituse lõppvõistluse 

järglasteklassi tulemused.  

Arvestuspunktid aunimetuse saamiseks on välja toodud alljärgnevas tabelis. PKKK poolt 

korraldataval rahvusvahelisel näitusel saadud puntkid korrutatakse kolmega ja PKKK 

poolt korraldatavatel rahvuslikel näitustel saadud punktid korrutatakse kahega. 

Eesti Võitja / Eesti Juunior Võitja / Eesti Veteran Võitja tiitel annab 5 lisapunkti. 

Winter Cup / Winter Cup Juunior / Winter Cup Veteran tiitel annab 5 lisapunkti. 

 

NÄITUSEL       ÜLE 600 OSALEJA*       ALLA 600 OSALEJA* 

      

BIS-1/JUN/VET/KUTS BIS-1       30 PUNKTI         20 PUNKTI 

BIS-2/JUN/VET/KUTS BIS-2       28 PUNKTI         18 PUNKTI 

BIS-3/JUN/VET/KUTS BIS-3       27 PUNKTI         17 PUNKTI 

BIS-4/JUN/VET/KUTS BIS-4       26 PUNKTI         16 PUNKTI 

      

RÜP-1       15 PUNKTI       10 PUNKTI 

RÜP-2       13 PUNKTI        8 PUNKTI 

RÜP-3       12 PUNKTI        7 PUNKTI 

RÜP-4       11 PUNKTI        6 PUNKTI 

      

TP/TP-JUN/VET/KUTS       10 PUNKTI        5 PUNKTI 

VSP/VSP-JUN/VET/KUTS       9 PUNKTI        4 PUNKTI 

PI/PE 2       8 PUNKTI         3 PUNKTI 

PI/PE 3       7 PUNKTI       2 PUNKTI 

PI/PE 4       6 PUNKTI       1 PUNKT 

Arvesse läheb näituse eksponaatide koguarv (sh kasvatajad, järglased ja paarid). 

 

Konkursil osalemiseks tuleb iga kalendriaasta 15.jaanuariks esitada PKKK juhatusele 

alljärgnevad dokumendid: 

1. Omaniku avaldus koos omaniku ja koera andmetega. Juhul, kui osaletakse 

erinevates kategooriates, siis iga kategooria kohta andmed eraldi blanketil. 

2. Näituste kirjelduslehtede koopiad.  

3. Pilt koerast e-mailile info@pkkk.ee. 

 

Avaldus koos kõigi lisadega tuleb saata Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi 

Aadress: Koidu 12 Tallinn 1013 

 

Ümbrikule palume märkida lisaks aadressile “Aasta koer”. 

Konkursi võitjad kuulutatakse välja meie kodulehel. 

Konkursi võitjaid autasustatakse pidulikult Rahvusvahelisel näitusel „Tallinn Winter 

Cup”. 

 

 


