CHIHUAHUA

ERINÄITUS

Eesti Chihuahua Tõuühingu Võitja 2020
06. juuni 2020.a.
Männiaru Puhkemajad BO KA Pubi
aadress: Pähklimetsa 8, Oru, 75103 Harju maakond Eesti
(kaart)

Kohtunik: PAOLO TARTARO (ITAALIA)
lühikarvaline ja pikakarvaline chihuahua
INFO:
TEL:

estctu@gmail.com
+372 56563703 Maris Siilmann (EST, ENG)
+372 50 25 178 Kadri Sepp (EST, RUS)

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA –TASUD:
Soodus -2 € alates sama omaniku teisest täishinnaga registreeritud koerast, kehtib koerte
samaaegsel registreerimisel. Esimese sama omaniku koera registreerimishinna sisse
kuulub kataloog.
REGISTREERIMISTASUD €
Eesti Chihuahua Tõuühingu
liikmetele

Mitte liikmetele

Beebi,
kutsikas,
veteran
Koer
Beebi,
kutsikas,
veteran
Koer

Kasvataja-, järglasteklass või paarid

Kuni
08.03.2020

09.03-19.04.2020

20.04-24.05.2020

20

20

20

30

30

30

25

35

45

35

45

55

10

10

10

25.05-31.05.2020.a. ON KOERA REGITREERIMISTASU 60 €, BEEBI, KUTSIKAS JA
VETERAN 50 €.
Reklaam kataloogis 10 EUR (1 lk)

REGISTREERIMINE
estctu@gmail.com
Registreerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
 täidetud REGISTREERIMISLEHT
 koera tõutunnistuse koopia
 maksekorralduse koopia (maksekorralduse selgitusse märkida koera registri
number, omaniku nimi).
 tšempioniklassi registreerides on vajalik tšempionidiplomi koopia
PANK: EESTI CHIHUAHUA TÕUÜHING
Konto Nr. EE662200221070638919
Swedbank
NB! Kõik ülekandega seotud kulud tasub saatja!
ON-LINE registreerimine ID-kaardi omanikele: vajuta siia
Garantiikirja alusel näitusel maksta ei saa .
Peale kõikide dokumentide laekumist saadetakse teile kinnitus registreerimise kohta. Kui
seda pole 14 päeva jooksul saabunud, palume võtta kohe ühendust!
NB! Juba registreeritud koeri ei vahetada (sh. ei muudeta ka osalemisklassi).

VÕISTLUSKLASSID:
Beebi: koerad vanuses 4-6 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Beebi.
Kutsikas: koerad vanuses 6 – 9 kuud. Mitteametlik, valitakse Tõu Parim Kutsikas.
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.
Tšempioniklass: koerad vanuses üle 15 kuu. Registreerimisavaldusele peab lisama
koera tšempionidiplomi koopia. Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile.
Veteraniklass: alates 8. aastast. Võistlevad Tõu Parim Veterani tiitlile ja Tõu Parima tiitlile.
Kasvatajaklass: hinnatakse ühe kasvataja vähemalt 3 chihuahuast koosnevat rühma,
mille liikmed on osalenud antud näitusel. Koerad võivad olla erinevatest karvatüüpidest
Kasvatajaklassis ei saa osaleda beebid ja kutsikad.. Ühte rühma kuuluvad koerad peavad
olema vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning saanud hindeks
vähemalt „väga hea“. Valitakse näituse parim kasvatajaklass.
Järglasteklass: hinnatakse isast või emast aretuskoera koos vähemalt 3 järglasega, kes
võivad olla erinevast karvatüübist. Järglased peavad olema osalenud antud näitusel ning
saanud hindeks vähemalt „väga hea“. Ühte rühma kuuluvad järglased peavad olema
vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Järglasteklassis ei saa osaled
beebid ja kutsikad. Valitakse näituse parim järglasteklass.

Paaride võistlus: hinnatakse ühele omanikule kuuluvat ning ühe karvatüübiga isasest ja
emasest koerast koosnevat paari. Vanus peab koertel olema vähemalt 9 kuud, nad on
osalenud antud näitusel ning saanud hindeks vähemalt „väga hea“. Valitakse näituse
parim paar.
Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi ja katku vastu. Kui tegemist on
esmakordse vaktsineerimisega, peab vaktsineerimisest olema möödunud vähemalt 30
päeva. Sama nõue kehtib ka juhul, kui eelmisest vaktsineerimisest on möödas rohkem kui
24 kuud. Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). Osalejal
peab olema kaasas veterinaarpass.
Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha muudatusi kohtunike nimekirjas.
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