AU
USTRA
AALIA KARJAK
K
KOERT
TE ERIN
NÄITU
US
LKET FCI
F I rühm
ma näituse raames

Pärn
nus 6. ju
uulil 20188 algusegga kell 14
4:00
Noooruse maja aed Rohelinee 1B

(Tšehhii)
K
Kohtunik
k Iuza Beradze
B
VÕISTLUSKLASSID:
Beeb
biklass: koerad vanuses
v
4 ‐ 6 kuud. Mitteameetlik, valitakse Tõu
T
Parim
m Beebikutsikass.
Kutsiikaklass: koerad
d vanuses 6 ‐ 9 kuud. Mitteam
metlik, valitakse Tõu
Parim
m Kutsikas.
Juuniorklass: koerad vanuses 9 ‐ 18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile,
P
Juuniorii ja Tõu Parima tiitlile.
Tõu Parima
Noorrteklass: koerad
d vanuses 15 ‐ 24
2 kuud. Võistleevad SERT’ile jaa Tõu
Parim
ma tiitlile.
Avakklass: koerad vaanuses üle 15 ku
uu. Võistlevad SERT’ile
S
ja Tõu
Parim
ma tiitlile.
Tšem
mpioniklass: koeerad vanuses üle 15 kuu. Võisttlevad SERT’ile ja
Tõu Parima
P
tiitlile. Registreerimisa
R
valdusele peab
b lisama koera
tšempionidiplomi ko
oopia.
Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta. Võistleevad VET SERT’’ile,
P
Veteran
ni ja Tõu Parimaa tiitlile.
Tõu Parima

Kasva
atajaklass: võisstlevad kasvatajjad 3‐5 kasvand
dikuga, kes on pärit
p
vähemalt kahest erinevast vanemaate kombinatsio
oonist ning on
vanemad kui 9 kuud
d. Kõik koerad p
peavad saama antud
a
näitusel
K
.
vähemalt hinde “vägga hea”. Valitakkse Tõu Parim Kasvatajarühm.
asteklass: ühe aretusisase või ‐emase 3‐5 järrglast vähemalt
Järgla
kahest erinevast van
nemate kombin
natsioonist, kess on vanemad kui
k 9
kuud. Kõik järglased
d saama antud n
näitusel vähem
malt hinde “vägaa
hea”. Valitakse Tõu Parim Järglasteerühm.
hele omanikule kuuluv samatõ
õulisest isasest ja
j
Paariide võistlus: üh
emassest koerast koo
osnev paar. Mõ
õlemad koerad peavad olema
vanemad kui 9 kuud
d ja saavutanud
d antud näitusel vähemalt hind
de
„vägaa hea”. Valitaksse Tõu Parim Paaar

LISAV
VÕISTLUS: Co
ocktail compettition (ühe om
maniku kaks eri
tõuggu koera FCI I rühmast).

EST‐reggistrisse kan
ntud koerad, Eestis elaavad koerad
Beebi‐, kutsika‐ ja vetteranklassi koer
Juunior‐, noortte‐, ava‐ ja tšempionkl
t
assi koer
Välissmaal elavaad koerad
Beebi‐, kutsika‐ ja vetteranklassi koer
Juunior‐, noortte‐, ava‐ ja tšempionkl
t
assi koer

01.02 ‐ 3
30.04
15 EU
UR
25 EU
UR
01.02 ‐ 3
30.04
20 EU
UR
30 EU
UR

01.05 ‐ 03.0
06
20 EUR
30 EUR
01.05 ‐ 03.0
06
25 EUR
35 EUR

Alattes sama omaaniku teisest koerast
k
iga järrgnev koer
(kehtib koerrte samaaegseel registreerim
misel)

‐ 3 EU
UR

‐ 3 EUR

‐ 10 EU
UR
tasuta
tasuta
10 EU
UR

‐ 10 EUR
tasuta
tasuta
10 EUR

LKET & EA
AKT liikmettele soodusstus
Veteran
nid alates 10. eluaastasst
Kasvataja‐ ja järglastekla
j
ss, paaride võistlus
Lisavõisttlus Cocktail Competition
ERINÄ
ÄDAL 04.06
6‐10.06. kõik klassid ja võistlused
REG
GISTREERIMINE:

50 EUR
R

EKL online süste
eemis ‐ http://online.ken
nnelliit.ee/ (N
NB! Maksmissele kuulub registreerimi
r
ishetkel kehttiv
oer.ee (NB! Täidetud
T
regiistreerimisavvaldusele lisaage
regisstreerimistassu) või e‐maili teel registtreeri@austrraaliakarjako
tõuttunnistuse ko
oopia, makseekorralduse koopia ning vajadusel tše
empionitiitli koopia. Nii rregistreerimisdokumend
did
kui ka
k makse peavad laekum
ma korraga jaa tähtaegselt)
PAN
NGAREKVISIIDID: Eesti Austraalia Karjakoerte
K
T
Tõuühing
(EA
AKT) EE9222
20022105680
01304 Swedb
bank
Selggitusse märkiida koera tõu
ug, nimi ja om
manik
NB! Kõik ülekand
dega seotud kulud tasub
b saatja!
TÄHELEPANU! Kon
ntrolli kindlasti oma kontakktandmeid, sh
h. korrektset e‐maili
e
aadressi! Kogu info n
näitusel osale
emise kohta
v e‐maili teeel! Kui kinnitust ei saabu, kontrollige registreerimispaaberite kohaleejõudmist!
edasstatakse teile vaid

KON
NTAKT:

+372 55669152

info@austraaaliakarjako
oer.ee

www.au
ustraaliakarrjakoer.ee

