
TERJERITE ERINÄITUS (FCI III rühm) 
04.06.2017              

Tallinn, Harjumaa              
 

Kohtunikud – Natalija Borodajenko, Läti 
                        Anne Klaas, Eesti 
  

Natalija Borodajenko  -  ameerika staffordshire’i terjer, austraalia siiditerjer, austraalia terjer, brasiilia terjer, iiri glen of imaali 

terjer, iiri pehmekarvaline nisuterjer, iiri terjer, kerry blue terjer, lakelandi terjer, saksa jahiterjer, sealyhami terjer, skye terjer, 
staffordshire’i bullterjer, tšehhi terjer, west highlandi terjer, yorkshire´i terjer   

 
 Anne Klaas  -  airedale’i terjer, bedlingtoni terjer, borderterjer, bullterjer (standard ja kääbus), cairni terjer, dandie dinmont’i terjer, 

foksterjer (k/k ja s/k), inglise kääbusterjer (must piirdega), jaapani terjer, jack russell´i terjer, manchesteri terjer, norfolki terjer, 
norwichi terjer,  parson russell’i terjer, šoti terjer, welshi terjer  
 
INFO: +372 56237700 Tuuli Täht (EST, FI, ENG), Ljubov Mozaljova +372 58016049 (EST, RU, ENG) 

e-mail: info@yorkshireclub.ee, www.yorkshireclub.ee 

 
 REGISTREERIMINE:    
• online: https://online.kennelliit.ee/ registreerimise süsteemis  
• e-mail: info@yorkshireclub.ee  
• Meie pank: saaja MTÜ Eesti Yorkshire Terjerite Klubi, SEB Pank a/a EE101010220223346227  

Registreerumiseks vajalikud dokumendid: registreerimisleht, koopia tõutunnistusest, tšempiontiitli ja/või töösertifikaadi koopia 
registreerumisel tšempion- või kasutusklassi, maksekorralduse koopia (maksekorraldusel märkida koera registrinumber ja omaniku 
nimi).  
Kontrollige palun oma saadetise kohalejõudmist! 

  
REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD  

Soodus - 2 eur alates sama omaniku kolmandast täishinnaga registreeritud koerast, kehtib koerte samaaegsel registreerimisel. 
Näitusele saab koeraga koos tasuta siseneda üks inimene.  
 

REGISTRATION FEES (EUR): Until 12.02.17 13.02.17-19.03.17 20.03.17-21.05.17 

Eesti Yorkshire Terjerite Klubi 
liikmetele 

kutsikas, veteran 20 20 20 

Koer 25 30 35 

Mitte liikmed Kutsikas, veteran 25 25 25 

Koer 35 40 45 

Paarid 10 10 10 

 
 KASVATAJA- JA JÄRGLASTEKLASS - TASUTA  

VETERANID ÜLE 10 AASTA – TASUTA  
ERINÄDALAL 22.05-28.05 ON REGITREERIMISTASU KÕIKIDELE 55€ (KA KUTSIKAD JA VETERANID)   

 
Reklaam kataloogis 1 lk 6 EUR  
 
VÕISTLUSKLASSID:  
Kutsikas: koerad vanuses 4 – 6 ja 6 – 9 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Kutsikas ja Tõu Parim Beebi.  
Juuniorklass: koerad vanuses 9 – 18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile, Tõu Parima Juuniori tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.  
Noorteklass: koerad vanuses 15 – 24 kuud. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.  
Avaklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.  
Kasutusklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Registreerimiseks peab koer olema läbinud FCI poolt nõutud tõukohased töökatsed. 

Katse läbimist tõendava dokumendi koopia peab olema lisatud registreerimisavaldusele. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.  
Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Registreerimisavaldusele peab lisama koera tšempionidiplomi koopia. Võistlevad 

SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.  
Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad Tõu Parim Veterani tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.  
Kasvatajaklass: võistlevad kasvatajad 3 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate 

kombinatsioonist ning on vanemad kui 9 kuud. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele. Valitakse tõu parim 
kasvatajarühm.  
Järglasteklass: ühe aretusisase või -emase 3 järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning on vanemad kui 

9 kuud. Kõik koerad (v.a. aretuskoer) peavad olema registreeritud antud näitusele. Valitakse tõu parim järglasterühm.  
Paaride võistlus: ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar. Mõlemad koerad peavad olema 

vanemad kui 9 kuud. Valitakse tõu parim paar.  
 
VAKTSINEERIMISNÕUDED OSALEJATELE:  
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/11/lisa_2_ekl_poolt_tunnustatud_yritustel_osalemisek.pdf  
 

EKL kalenderplaani kantud näitustel EI VÕI osaleda alates 01.08.2013.a. sündinud koerad, kelle kõrvu või/ja saba on lõigatud.  
Alates 01.08.2013.a. võivad kõik enne seda kuupäeva sündinud lõigatud kõrvade ja/või sabaga koerad EKL kalenderplaani kantud 
näitustel osaleda.  
 
NB! Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha muudatusi kohtunike nimekirjas.  
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