Kohtunikud
Laupäev, 10.02.18

RÜHM 6
kõik tõud – Sergej Vanzha (SK)
RÜHM 7

RÜHM 2

kõik tõud – Boris Spoljaric (HR)

leonberger – Luís Manuel Calado Catalan (PT)

RÜHM 10

saksa dogi (kõik värvused) – Boris Spoljaric
(HR)

kõik tõud – Luís Pinto Teixeira (PT)

ameerika buldog, dobermann, vene must
terjer – Sergej Vanzha (SK)
kääbusšnautser (kõik värvused), šnautser
(kõik värvused), suuršnautser (kõik
värvused), taani-rootsi õuekoer – Natalja
Skalin (SE)
ahvpinšer, bordoo dogi, bulmastif, inglise
buldog, inglise mastif, kääbuspinšer –
Margaret Wildman (UK)
argentiina dogi, bernhardiin (kõik
karvatüübid), entlebuchi alpi karjakoer,
appenzelli alpi karjakoer, berni alpi
karjakoer, suur šveitsi alpi karjakoer,
kaukaasia lambakoer, kesk-aasia lambakoer
landseer, newfoundflandi koer, pürenee
mäestikukoer – Csaba Zsolt Lokodi (RO)
kõik muud tõud – Paola Watten Micara (IT)
RÜHM 4
kõik tõud – Luís Manuel Calado Catalan (PT)
RÜHM 5
samojeedi koer – Paola Watten Micara (IT)
basenji – Luís Pinto Teixeira (PT)
saksa spits (kõik suurused, kõik värvused)–
Natalja Skalin (SE)
kõik muud tõud – Jo Schepers (NL)

Tähelepanu! Näituse korraldajal on õigus vajadusel kohtunikku muuta.

Kohtunikud
Pühapäev, 11.02.18
RÜHM 1
belgia lambakoer (kõik karvatüübid),
beauceron, briard, hollandi lambakoer (kõik
karvatüübid) – Boris Spoljaric (HR)
collie (kõik karvatüübid), saksa lambakoer
(kõik karvatüübid), flaami karjakoer –
Margaret Wildman (UK)
austraalia karjakoer, austraalia kelpie,
austraalia lambakoer, welsh corgi cardigan,
welsh corgi pembroke – Luís Manuel Calado
Catalan (PT)

RÜHM 9
lõvikoerake, puudel (kõik suurused, kõik
värvused), papillon, phalene – Jo Schepers
(NL)
chihuahua (kõik karvatüübid), lhasa apso,
shih tzu, tiibeti terjer – Boris Spoljaric (HR)
hiina harjaskoer, jaapani chin, praha
rotipüüdja – Csaba Zsolt Lokodi (RO)
cavalier king charles spanjel, king charles
spanjel – Luís Pinto Teixeira (PT)
bostoni terjer, brüsseli grifoon, mops, tiibeti
spanjel – Margaret Wildman (UK)
kõik muud tõud – Paola Watten Micara (IT)

kõik muud tõud – Natalja Skalin (SE)
RÜHM 3
ameerika staffordshire’i terjer, bullterjer,
kääbusbullterjer, cairni terjer, foksterjer
(kõik karvatüübid), jack russell’i terjer,
lakelandi terjer, parson russell’i terjer, welshi
terjer – Sergej Vanzha, Slovakia (SK)
norfolki terjer, norwichi terjer, sealyhami
terjer, skye terjer, šoti terjer, west highlandi
terjer, yorkshire’i terjer – Natalja Skalin (SE)
kõik muud tõud – Csaba Zsolt Lokodi (RO)
RÜHM 8
labradori retriiver – Jo Schepers (NL)
ameerika kokkerspanjel, barbet,
clumberspanjel, hollandi väike veelinnukoer,
iiri veespanjel, inglise kokkerspanjel, inglise
springerspanjel, welshi springerspanjel –
Luís Manuel Calado Catalan (PT)
kõik muud tõud – Luís Pinto Teixeira (PT)

Tähelepanu! Näituse korraldajal on õigus vajadusel kohtunikku muuta.

