KÕIKIDE
TÕUGUDE
KOERTENÄITUS
07.09.2019
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. E-kirjaga registreerimist
aktsepteeritakse ainult juhul, kui see on saadetud aadressil show@pkkk.ee!

REGISTREERIMISTASUD:
kuni 22.07.19
Beebi, kutsikas,
veteran
Muud
vanuseklassid
Kasvatajaklass,
järglasteklass
Paaride võistlus
Laps ja koer,
juuniorhändler

kuni 19.08.19

alates 20.08.19*

24 €
33 €

39 €
43 €

56 €

8€

13 €

13 €

25 €

13 €

25 €

Online-süsteemis registreerimisel kehtib soodustus -3€ eelpool mainitud hindadest. Registreerimistasu tuleb
kanda Põhja-Eesti Koertekasvatajate Klubi arvele, IBAN: EE341010052031990004, SWIFT/BIC: EEUHEE2X. Üle
10-aastased veteranid tasuta! PKKK liikme soodustus: muude vanuseklasside registreerimisel alates sama
omaniku teisest koerast 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
KOHTUNIKUD:
1. rühm

5. rühm

kõik tõud – Dina Korna, Eesti

alaska malamuut, jakuudi laika, neenetsi porokoer,
tšukotka kelgukoer, samojeedi koer, siberi husky, hall
norra põdrakoer, ida-siberi laika, jämtlandi koer, karjala
karukoer, lääne-siberi laika, must norra põdrakoer, norra
lunnikoer, norrbotteni spits, soome püstkõrv, veneeuroopa laika, itaalia volpino, jaapani spits, kaana koer,
mehhiko karvutu koer (kõik suurused), peruu karvutu
koer (kõik suurused), vaarakoer, etna cirneco, ibiza
podenco (mõlemad karvatüübid), kanaari podenco,
portugali podengo (kõik suurused ja karvatüübid),
taiwani koer, tai ridgeback – Reet Lint, Eesti
kõik ülejäänud tõud – Dina Korna, Eesti

2. rühm
berni alpi karjakoer, kontinentaalne buldog, saksa dogi
(kõik värvused), leonberger, uruguai cimarron – Reet
Lint, Eesti
saksa bokser, inglise buldog, kaukaasia lambakoer, keskaasia lambakoer, dobermann, bordoo dogi, saksa pinšer,
suuršnautser (mõlemad värvused), hovawart, itaalia
corso, landseer, kääbuspinšer, kääbusšnautser (kõik
värvused), newfoundlandi koer, pürenee mäestikukoer,
vene must terjer, šnautser (mõlemad värvused),
ciobanese romanesc de bucovina, bernhardiin (mõlemad

karvatüübid), do-khyi (tiibeti mastif) – Saija Juutilainen,
Soome
kõik ülejäänud tõud – Lilian Pajulaid, Eesti

3. rühm
ameerika staffordshire’i terjer, staffordshire’i bullterjer,
bullterjer, kääbusbullterjer – Dina Korna, Eesti
kõik ülejäänud tõud – Saija Juutilainen, Soome

6. rühm
eesti hagijas – Reet Lint, Eesti
basset hound, beagle, dalmaatsia koer, rodeesia
ridgeback – Dina Korna, Eesti
kõik ülejäänud tõud – Saija Juutilainen, Soome

7. rühm

4. rühm

iiri punane setter – Reet Lint, Eesti
kõik ülejäänud tõud – Dina Korna, Eesti

kõik tõud – Dina Korna, Eesti

8. rühm
kõik tõud – Saija Juutilainen, Soome

9. rühm
bologna bichon, havanna bichon, malta bichon, hiina
harjaskoer, tiibeti terjer, chihuahua (mõlemad
karvatüübid), king charles spanjel, papillon, phalene,
praha rotipüüdja, kromfohrlandi koer, bostoni terjer,
mops, prantsuse buldog – Lilian Pajulaid, Eesti
kõik ülejäänud tõud – Dina Korna, Eesti

10. rühm
kõik tõud – Reet Lint, Eesti
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 hinnatavate tõugude nimekirjas.

Pühapäeval, 8. septembril toimuvad ka:
Retriiverite erinäitus Harjumaal
www.retriiverid.ee
III rühma näitus Järvamaal
www.efty.ee
Põhjamaiste kelgukoerte erinäitus Harjumaal
http://www.malamuut.org/

