KAKS KÕIKIDE
TÕUGUDE
KOERTENÄITUST
15. ja 16.06.2019
Luige baas, Harjumaa

REGISTREERIMINE:
EKL online süsteemis: http://online.kennelliit.ee NB! Kui registreerimistasu ei ole makstud
registreerimise hinnaperioodi jooksul, muudetakse tasu vastavaks järgmisele hinnaperioodile.
E-postiga: show@pkkk.ee. Dokumendid ning laekumine peavad meieni jõudma sama hinnaperioodi sees
ning registreerimistasu suurus peab olema kooskõlas alltoodud tähtaegadega.

REGISTREERIMISTASUD (üks näitus / kaks näitust):
kuni
22.04.19

Beebi, kutsikas,
veteran
Muud
vanuseklassid
Kasvatajaklass,
järglasteklass
Paaride võistlus
Laps ja koer,
juuniorhändler

23.04.19 13.05.19

14.05.19 –
29.05.19

26 € / 42 €
38 € / 62 €

48 € / 82 €

alates
30.05.19*

39 € / 60 €
58 € / 99 €

79 € / 127 €

7 € / 13 €

13 € / 23 €

9 € / 15 €

15 € / 25 €

15 € / 25 €

29 € / 50 €

Üle 10-aastased veteranid tasuta!
Online-süsteemis registreerimisel kehtib soodustus -3€ eelpool mainitud hindadest. Registreerimistasu tuleb
kanda Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi, IBAN: EE341010052031990004, SWIFT/BIC: EEUHEE2X.
PKKK liikme soodustus: koerte samaaegsel registreerimisel kehtib teisele ja enamale ühe omaniku koerale
(v.a. beebi, kutsikas, veteran) soodustus -2€.
* Erinädala registreerimine vaid kokkuleppel korraldajaga, perioodil mil tehniliselt on võimalik koeri
kataloogi lisada.

LISAINFO:
osalemist puudutavad küsimused ja registreerimised: show@pkkk.ee
müügikohtade reserveerimine: info@pkkk.ee
telefonil +372 517 5958
NB! Näitusel ei või osaleda 01.08.2013 ja hiljem sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud.
Korraldajal on õigus vajadusel teha muudatusi kohtunike ja nende poolt hinnatavate tõugude nimekirjas.

LAUPÄEV, 15.06.2019

PÜHAPÄEV, 16.06.2019

1. rühm

1. rühm

kõik tõud – Livija Zizevske, Leedu

collie (mõlemad karvatüübid), shetlandi lambakoer,
welsh corgi cardigan, welsh corgi pembroke – Igoris
Zizevskis, Leedu
kõik ülejäänud tõud – Alla Filatova, Venemaa

2. rühm
šnautser (kõik suurused, kõik värvid) – Irina Poletaeva,
Soome
ameerika buldog, inglise buldog, itaalia corso, kesk-aasia
lambakoer, kaukaasia lambakoer – Alla Filatova, Venemaa
kõik alpi karjakoerad, dobermann, kääbuspinšer, saksa
bokser, saksa dogi (kõik värvused), vene must terjer –
Natalia Sedykh, Venemaa
kõik ülejäänud tõud – Nikolay Sedykh, Venemaa

2. rühm

kõik tõud – Igoris Zizevskis, Leedu

ahvpinšer, dobermann, kääbuspinšer, smoushond,
šnautser (kõik suurused, kõik värvid), saksa bokser,
saksa dogi (kõik värvused), saksa pinšer – Livija Zizevske,
Leedu
ameerika buldog, inglise buldog, itaalia corso, kesk-aasia
lambakoer, kaukaasia lambakoer – Natalia Sedykh,
Venemaa
kõik ülejäänud tõud – Alla Filatova, Venemaa

4. rühm

3. rühm

3. rühm

kõik tõud – Irina Poletaeva, Soome

kõik tõud – Natalia Sedykh, Venemaa

5. rühm

4. rühm

kõik tõud – Igoris Zizevskis, Leedu

kõik tõud – Igoris Zizevskis, Leedu

6. rühm

5. rühm

kõik tõud – Livija Zizevske, Leedu

7. rühm
kõik tõud – Alla Filatova, Venemaa

8. rühm
kõik tõud – Nikolay Sedykh, Venemaa

9. rühm
belgia grifoon, brüsseli grifoon, väike brabandi grifoon,
papillon, phalene – Nikolay Sedykh, Venemaa
bostoni terjer, mops, prantsuse buldog – Alla Filatova,
Venemaa
lhasa apso, lõvikoerake, shih tzu, tiibeti spanjel, tiibeti
terjer, puudel (kõik suurused ja värvused) – Irina
Poletaeva, Soome
kõik ülejäänud tõud – Natalia Sedykh, Venemaa

10. rühm
kõik tõud – Alla Filatova, Venemaa

saksa spits (kõik suurused ja värvused) – Livija Zizevske,
Leedu
kõik ülejäänud tõud – Nikolay Sedykh, Venemaa

6. rühm
kõik tõud – Nikolay Sedykh, Venemaa

7. rühm
kõik tõud – Igoris Zizevskis, Leedu

8. rühm
kõik tõud – Irina Poletaeva, Soome

9. rühm
belgia grifoon, brüsseli grifoon, väike brabandi grifoon,
papillon, phalene, tiibeti spanjel, tiibeti terjer – Natalia
Sedykh, Venemaa
lhasa apso, lõvikoerake, shih tzu, puudel (kõik suurused
ja värvused) – Livija Zizevske, Leedu
chihuahua (kõik karvatüübid) – Alla Filatova, Venemaa
kõik ülejäänud tõud – Nikolay Sedykh, Venemaa

10. rühm
kõik tõud – Livija Zizevske, Leedu

