
                          

Kohtunikud

Laupäev, 15.02.20 

RÜHM 2  

ameerika buldog, dobermann, inglise buldog, 

itaalia corso, kaukaasia lambakoer, kesk-

aasia lambakoer, newfoundlandi koer, saksa 

bokser, vene must terjer – S. Abrakimov (RU) 

kääbusšnautser, šnautser, suuršnautser, 

saksa dogi – J. Aidietiene (LT) 

bernhardiin (pk, lk), berni alpi karjakoer, 

landseer, leonberger, pürenee mastif, 

pürenee mäestikukoer – F. La Rocca (IT) 

kõik muud tõud – P. Bispo (PT) 

RÜHM 4  

taks (kk, pk, lk) – F. La Rocca (IT) 

kõik muud tõud – J. Aidietiene (LT) 

RÜHM 5  

samojeedi koer – F. Cochetti (IT) 

portugali podengo – P. Bispo (PT) 

saksa špits (kõik variatsioonid) – J. Aidietiene 

(LT) 

jakuudi laika, neenetsi porokoer, tšukotka 

kelgukoer, hall norra põdrakoer, ida-siberi 

laika, jämtlandi koer, karjala karukoer, lääne-

siberi laika, must norra põdrakoer, norra 

lunnikoer, norrbotteni spits, soome püstkõrv, 

hälleforsi koer, valge rootsi põdrakoer, vene-

euroopa laika, kaana koer, mehhiko karvutu 

koer, peruu karvutu koer, vaaraokoer, etna 

cirneco, ibiza podenco, kanaari podenco, 

taiwani koer, tai ridgeback – I. Siil (EE) 

kõik muud tõud – D. Paunovic (RS) 

 

 

 

RÜHM 6  

kõik tõud – F. Cochetti (IT) 

RÜHM 7  

gordoni setter, iiri punane setter, iiri puna-

valge setter, inglise setter, inglise pointer – F. 

Cochetti (IT) 

kõik muud tõud – F. La Rocca (IT) 

RÜHM 10  

kõik tõud – I. Siil (EE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähelepanu! Näituse korraldajal on õigus vajadusel kohtunikku muuta. 



                          

Kohtunikud

Pühapäev, 16.02.20 

RÜHM 1  

collie (pk, lk) – D. Paunovic (RS) 

saksa lambakoer (mõlemad karvatüübid), 

šveitsi valge lambakoer – S. Abrakimov (RU) 

kõik muud tõud – F. Cochetti (IT) 

RÜHM 3  

ameerika staffordshire’i terjer, jack russell’i 

terjer parson russell’i terjer, staffordshire’i 

bullterjer – F. La Rocca (IT) 

airedale'i terjer, austraalia siiditerjer, 

austraalia terjer, bedlingtoni terjer, 

borderterjer, brasiilia terjer, kerry blue 

terjer, lakelandi terjer, manchesteri terjer, 

norwichi terjer, sealyhami terjer, šoti terjer, 

west highlandi terjer – G. Schogol (GE) 

cairni terjer, dandie dinmont'i terjer, 

foksterjer (kk, sk), saksa jahiterjer, welshi 

terjer – D. Paunovic (RS)  

kõik muud tõud – J. Aidietiene (LT) 

RÜHM 8  

labradori retriiver – I. Siil (EE) 

kuldne retriiver – G. Schogol (GE)  

kõik muud tõud – S. Abrakimov (RU) 

RÜHM 9  

puudel (kõik suurused, kõik värvused) – J. 

Aidietiene (LT)  

bologna bichon, coton de tulear, havanna 

bichon, käharakarvaline bichon, malta 

bichon – F. La Rocca (IT) 

 

chihuahua (lk, pk), lhasa apso, tiibeti spanjel, 

tiibeti terjer – D. Paunovic (RS) 

shih tzu – F. Cochetti (IT) 

bostoni terjer, cavalier king charles spanjel, 

hiina harjaskoer, jaapani chin, mops, pekingi 

koer, prantsuse buldog – P. Bispo (PT) 

kõik muud tõud – I. Siil (EE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tähelepanu! Näituse korraldajal on õigus vajadusel kohtunikku muuta. 


