Kohtunikud
Laupäev, 9.02.19
RÜHM 2
kaukaasia lambakoer, kesk-aasia lambakoer,
rottweiler, saksa bokser, saksa dogi (kõik
värvused) – Astrid Lundava (EE)
argentiina dogi, bernhardiin (mõlemad
karvatüübid), bordoo dogi, brasiilia fila,
bullmastif, do-khyi (tiibeti mastif), itaalia
corso, landseer, leonberger – Rafael Malo
Alcrudo (ES)

ida-siberi laika, jakuudi laika, lääne-siberi
laika, neenetsi porokoer, tšukotka kelgukoer,
vene-euroopa laika – Revaz Khomadzuridze
(RU)
alaska malamuut, ibiza podenco (kõik
suurused, kõik karvatüübid), mehhiko
karvutu koer (kõik suurused), peruu karvutu
koer (kõik suurused), portugali podengo
(kõik suurused, kõik karvatüübid), siberi
husky, tai ridgeback – Roberto Schill (RO)
saksa spits (kõik suurused, kõik värvused) –
Siret Lepasaar (EE)
kõik muud tõud – Astrid Lundava (EE)

ameerika buldog, inglise buldog,
kääbusšnautser (kõik värvused), shar pei,
suuršnautser (kõik värvused), šnautser (kõik
värvused) – Revaz Khomadzuridze (RU)

RÜHM 6

ahvpinšer, appenzelli alpi karjakoer, berni
alpi karjakoer, dobermann, entlebuchi alpi
karjakoer, kääbuspinšer, saksa pinšer, suur
šveitsi alpi karjakoer, taani-rootsi õuekoer –
Bo Skalin (SE)

gordoni setter, iiri punane setter, iiri punavalge setter, inglise setter, inglise pointer –
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (FI)

kõik muud tõud – Roberto Schill (RO)

RÜHM 10

RÜHM 4

kõik tõud – Siret Lepasaar (EE)

kõik tõud – Oleg Vasiliev (RU)
RÜHM 7

kõik muud tõud – Hans-Erhard Grüttner (DE)

taks, karmikarvaline, kääbustaks,
karmikarvaline, küülikutaks, karmikarvaline
– Oleg Vasiliev (RU)
taks, lühikarvaline, kääbustaks, lühikarvaline,
küülikutaks, lühikarvaline – Marjatta
Pylvänäinen-Suorsa (FI)
taks, pikakarvaline, kääbustaks,
pikakarvaline, küülikutaks, pikakarvaline –
Bo Skalin (SE)
RÜHM 5
basenji – Oleg Vasiliev (RU)
ameerika akita, samojeedi koer – HansErhard Grüttner (DE)
Tähelepanu! Näituse korraldajal on õigus vajadusel kohtunikku muuta.

Pühapäev, 10.02.19

ameerika veespanjel, barbet, friisi veekoer,
hispaania veekoer, iiri veespanjel, romagna
veekoer, portugali veekoer – Rafael Malo
Alcrudo (ES)

RÜHM 1

kõik muud tõud – Oleg Vasiliev (RU)

belgia lambakoer (kõik karvatüübid), collie
(kõik karvatüübid), hollandi lambakoer (kõik
karvatüübid), lõuna-vene lambakoer – Bo
Skalin (SE)

RÜHM 9

austraalia karjakoer, austraalia kelpie,
austraalia lambakoer, briard, chodsky pes,
flaami karjakoer, maremma-abruzzi
lambakoer, poola lauskmaa-lambakoer, poola
podhalani lambakoer, puli (kõik värvused),
pürenee lambakoer (kõik karvatüübid),
schapendoes, shipperke, slovakkia tšuvatš –
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (FI)

cavalier king charles spanjel, coton de tulear,
havanna bichon, hiina harjaskoer, king
charles spanjel, käharakarvaline bichon,
malta bichon – Hans-Erhard Grüttner (DE)

kõik muud tõud – Astrid Lundava (EE)

kõik muud tõud – Revaz Khomadzuridze (RU)

Kohtunikud

belgia grifoon, bostoni terjer, brüsseli
grifoon, mops, väike brabandi grifoon –
Rafael Malo Alcrudo (ES)

jaapani chin, lõvikoerake, papillon, phalene,
praha rotipüüdja, puudel (kõik suurused,
kõik värvused) – Roberto Schill (RO)

RÜHM 3
ameerika staffordshire’i terjer, bullterjer,
kääbusbullterjer, staffordshire’i bullterjer –
Rafael Malo Alcrudo (PT)
norfolki terjer, norwichi terjer, parson
russell’i terjer, skye terjer, šoti terjer, west
highlandi terjer – Hans-Erhard Grüttner (DE)
borderterjer, foksterjer (kõik karvatüübid),
jack russell’I terjer – Oleg Vasiliev (RU)
kõik muud tõud – Siret Lepasaar (EE)
RÜHM 8
labradori retriiver – Bo Skalin (SE)
kuldne retriiver – Marjatta PylvänäinenSuorsa (FI)
chesapeake bay retriiver, kiharakarvaline
retriiver, nova scotia retriiver,
siledakarvaline retriiver – Roberto Schill
(RO)
Tähelepanu! Näituse korraldajal on õigus vajadusel kohtunikku muuta.

