Eesti Siberi Husky Ühing
Siberian Husky Club of Estonia

SIBERI HUSKYDE ERINÄITUS
SIBERIAN HUSKY SPECIALITY SHOW
5. mai 2013 / May 5th 2013
Konuvere mõis, Märjamaa vald, Raplamaa / Konuvere manor, Märjamaa parish, Raplamaa
Kohtunik / Judge:
Pr. / Mrs. Erna Upmeijer (kennel Kataum Inua), Holland / The Netherlands

INFO: Telefon / Telephone: +372 5044948 (Marja), +372 53431505 (Susanne), +372 5154741 (Elo)
E-post / e-mail: siberi@husky.ee
REGISTREERIMINE / REGISTRATION:


E-post / e-mail: info.siberihusky@gmail.com (registreerimisleht, tõutunnistuse koopia, maksekorraldus,
tšempionitiitli ja / või kasutusklassi sertifikaadi koopia / filled registration form, copy of pedigree, bank
receipt, copy of championship certificate and / or working class certificate )



Pank / Bank: MTÜ Eesti Siberi Husky Ühing, SEB Bank a/a 10220073666018
IBAN: EE421010220073666018 , BIC/SWIFT: EEUHEE2X
Panga aadress / Bank Address: Tornimäe 2, Tallinn, Estonia



Maksekorraldusele märkida märgusõna: ”Erinäitus” ja koerte täispikad nimed, kelle eest tasuti / Please write
a keyword "Speciality Show" and full names of the registrated dogs on the bank receipt.

NB! Ülekandega seotud kulud tasub saatja! / NB! All transfer fees will be covered by the payer.
REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA –TASUD / REGISTRATION FEES AND DEADLINES:
Soodus -2 € alates sama omaniku teisest täishinnaga registreeritud koerast, kehtib koerte samaaegsel
registreerimisel. Esimese sama omaniku koera registreerimishinna sisse kuulub kataloog / The second and more
dogs of the same owner get -2 € discount. Entrance fee of the first dog of the same owner includes a catalogue.

Kuni / Till
06.01.2013

REGISTREERIMISTASUD ( € )
Beebi, kutsikas, veteran
(alates 10.a tasuta)
Baby, puppy, veteran
(since 10 years free)
Eesti Siberi Husky Ühingu liikmetele
Koer
Dog
Beebi, kutsikas, veteran
(alates 10.a tasuta)
Baby, puppy, veteran
(since 10 years free)
Mitte liikmetele
Koer
Non-members
Dog
Kasvataja-, järglasteklass ja paarid
Breeder, progeny and pair competition class
Kodukoera klass*
Pet class**

Kuni / Till
14.04.2013

Kuni / Till
28.04.2013
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*FCI tõutunnistusega koerad, mitteametlik klass. Valitakse tõu parim kodukoer.
**dogs with FCI pedigree, unofficial class. Best of breed pet will be chosen.
Kohtunik annab välja eriauhinnad: „Parim pea“, „Parim saba“ ja „Parim liikumine“ / Special prizes: „Best head“, „Best tail“
and „Best movement“.

Erinädal:

Kokkuleppel

korraldajaga

29.aprillist-02.maini

on

näitusele

registreerimine

võimalik

erihinnaga 50 € (kõik klassid). Viimane näitusele registreerimise kuupäev on 02.05.2013 a / Lastweek-special: On agreement with show organizer it is possible to registrate dogs on April 29 - May 2
with special fee 50 € (All classes). The last day of registration is 02.05.2013

Registreerimisklassid / Classes of competition
Beebiklass: Kutsikad vanuses 4 - 6 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Beebi /
Baby class: Puppies from 4 to 6 months. Unofficial, Best of Breed Baby is chosen
Kutsikaklass: Kutsikad vanuses 6 – 9 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Kutsikas /
Puppy class: Puppies from 6 to 9 months. Unofficial, Best of Breed Puppy is chosen
Juunioriklass: Koerad vanuses 9 – 18 kuud. Võistlevad JUN SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile. Valitakse Tõu Parim
Juunior /
Junior class: Dogs from 9 to 18 months. Compete for JUN CAC, Best Junior and BOB
Noorteklass: Koerad vanuses 15 – 24 kuud. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile /
Intermediate Class: Dogs from 15 to 24 months. Compete for CAC and BOB
Avaklass: Koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile /
Open class: Dogs over 15 months. Compete for CAC and BOB
Kasutusklass: Koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile. Registreerimiseks peab
koer olema läbinud tõukohased töökatsed. Katse läbimist tõendava dokumendi koopia peab olema lisatud
registreerimisavaldusele/
Working class: Dogs over 15 months. Compete for CAC and BOB. To enter in Working Class the dog must
have finished breed specific working test and the Working Certificate must be added to the registration
documents
Tšempioniklass: Alates koerad vanuses üle 15 kuu. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Registreerimisavaldusele peab lisama koera tšempionidiplomi koopia /
Champion class: Dogs over 15 months. Compete for CAC and BOB. To enter in Champion class the copy of
Championship Diploma must be added to the registration documents
Veteraniklass: Koerad vanuses üle 8 aasta. Valitakse Tõu Parim Veteran. Võistlevad Tõu Parima tiitlile /

Veteran class: Dogs over 8 years. Compete for Best Veteran and BOB
Kasvatajaklass: Võistlevad kasvatajad 4 kasvandikuga, kes peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast
vanemate kombinatsioonist ja saavutanud antud näitusel vähemalt hinde VH. Valitakse tõu parim kasvatajarühm/
Breeders class: Breeders compete with 4 of their offspring who have to be at least from two different parent
combinations and have been graded at least VG on current show. Best Breeder is chosen
Järglasteklass: Ühe aretusisase või –emase 4 järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist
koos vanemaga, järglased on saavutanud antud näitusel vähemalt hinde VH. Valitakse tõu parim järglasterühm /
Progeny class: Stud or bitch with 4 offspring from at least two different mating combinations. All dogs must have
been graded at least VG on current show. Best Progeny Group is chosen
Paaride võistlus: Ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar. Mõlemad
koerad peavad olema saavutanud antud näitusel vähemalt hinde VH. Valitakse tõu parim paar /
Pair competition: Pair of male and female belonging to the same owner. Both dogs must have been graded VG
on current show. Best Brace is chosen

Nõuded osalejatele: Kõik koerad peavad olema märgistatud (tätoveering,mikrokiip) ja nõuetekohaselt
vaktsineeritud / Requirements for participants: All dogs must have a microchip or a tatoo and have to be
vaccinated according to regulations.
Näitus korraldatakse vastavalt Eesti Kennellidu näituste eeskirjale / The show is organized according to Estonian
Kennelclub's show regulations.
NB! Eesti Siberi Husky Ühingul on õigus vajadusel kohtunikku ja näitusekohta muuta.
NB! Siberian Husky Club of Estonia has the right to change the judge and the show place if necessary.

Näitust sponsoreerib:

