
 

 

 
  Eesti Leonbergerite Klubi korraldab 
  LEONBERGERITE SERTIFIKAADIÕIGUSEGA ERINÄITUSE 
 
  14. APRILLIL 2019, HARJUMAAL 
 

  Kohtunik: Per Kristian Andersen, Norra  
  NB! Näituse toimkonnal on vajadusel õigus teha kohtuniku muudatus  

 
 
INFO: TARMO RÕÕM, +372 50 212 89 (EST, ENG, FIN, RUS) 
               show@leoclub.ee 

 
 
REGISTREERUMINE: näitusele registreerimine toimub Eesti Kennelliidu ONLINE-süsteemis või e-posti teel 
show@leoclub.ee 
Näitusele registreerimise lehe leiate SIIT 
E-posti teel registreerudes lisage registreerimislehele tõutunnistuse koopia (ei ole vajalik EST-registri koertel), 
maksekorralduse ja vajadusel tšempionidiplomi koopia. 
 

Osavõtumaksude tasumine:  
Saaja: Eesti Leonbergerite Klubi 
Pank:  LHV PANK 
IBAN:  EE367700771001831167 
SWIFT: LHVBEE22 

 
VÕISTLUSKLASSID: 
Beebikutsikad: mitteametlik klass 4 - 6 kuu vanustele kutsikatele, valitakse Tõu Parim Beebikutsikas. 
Kutsikad: kutsikad vanuses 6 - 9 kuud, valitakse Tõu Parim Kutsikas. 
Juunioriklass: 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 tuleb lisada koera tšempionidiplomi koopia. 
Võistlevad SERT’ile ja Tõu Parima tiitlile. 
Veteraniklass: koerad vanuses üle 8 aasta. Võistlevad VET SERT’ile, Tõu Parima Veterani tiitlile ja Tõu Parima 
tiitlile. 
Kasvatajaklass: võistlevad kasvatajad (kennelid) 3-5 kasvandikuga, kes on vanemad kui 9 kuud ning pärit vähemalt 
kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Kõik koerad peavad olema registreeritud antud näitusele ja saanud 
antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim kasvatajarühm.  
Kasvatajaklass registreeritakse näitusele automaatselt vastavalt registreerunud koerte arvule. 
Järglasteklass: isane või emane aretuskoer koos 3-5 järglasega, kes on vanemad kui 9 kuud ning pärit vähemalt 
kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Kõik järglased peavad olema registreeritud antud näitusele ja 
saanud antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim järglasterühm.  
Aretuskoer ei pea osalema näituse muus võistlusklassis. 
Järglasteklass registreeritakse registreerimislehe alusel või näitusele registreerunud koerale automaatselt 
vastavalt registreerunud järglaste arvule. 
Paaride võistlus: ühele omanikule kuuluv samatõulisest isasest ja emasest koerast koosnev paar, keda esitab üks 
händler. Mõlemad koerad peavad olema vanemad kui 9 kuud, olema registreeritud antud näitusele ja saanud 
antud näitusel vähemalt hinde “väga hea”. Valitakse tõu parim paar. 
 
LISAVÕISTLUSED: 
Laps ja koer: kuni 9-aastased lapsed.  
Juunior händler: 10 – 13-aastased (noorem vanuserühm), 14 – 17-aastased (vanem vanuserühm). 
Seenior händler: üle 18-aastased 

 

mailto:show@leoclub.ee
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/N%C3%A4itusele-registreerimise-leht-16-6-2016.pdf


 

 

REGISTREERIMISTÄHTAJAD JA -MAKSUD 
* Soodushind - 3 € alates sama omaniku teisest täishinnaga registreeritud koerast (va 
kutsikad ja veteranid), kehtib koerte samaaegsel registreerimisel. Sama omaniku 
esimese koera registreerimishinna sisse kuulub kataloog. 
NB! Kennelliidu ONLINE-süsteem ei võimalda arvestada soodustusi (klubiliikme 
soodushind, mitme koera registreerimise soodushind) ning süsteemis kuvatakse 
alati täishind. Palume maksete tegemisel juhinduda näitusereklaamis toodud 
hindadest. 
 

 Kuni 31.01.2019 01.02.-24.03.2019 

ELK liige   

Beebi ja kutsikas 15 € 20 € 

Koer (jun, noo, ava, ch) 30 (27*) € 40 (37*) € 

Veteran üle 8. eluaasta TASUTA TASUTA 

   

Mitte ELK liige    

Beebi ja kutsikas 20 € 25 € 

Koer (jun, noo, ava, ch) 40 (37*) € 50 (47*) € 

Veteran üle 8. eluaasta TASUTA TASUTA 

   

Kasvatajaklass, järglasteklass, paaride võistlus TASUTA. 

Laps ja koer, juunior händler, seenior händler kõigile 5 €. 

 
Alates 25.03.2019 registreerumine vaid e-posti teel ning eelneval kokkuleppel korraldajaga, erihind 60 € kõigile.  
 
NÕUDED OSALEJATELE: 
Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi, koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu 
(lisainfo: näituste eeskirja lisa 2). Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). 
 
REKLAAM KATALOOGIS: 
ELK liikmele:  Mitteliikmele: 
 ½ lk  5 €  ½ lk  10 € 
1 lk  8 €  1 lk  15 € 
 
 
 

Samal nädalavahetusel toimub Tallinnas rahvusvaheline CACIB-näitus “Tallinna Võitja 2019”, kus 
leonbergereid hindab kohtunik Marion Campbell Iirimaalt. Vaata lisainfot www.kennelliit.ee 

 
 

Meie näituse peasponsor on Platinum Koeratoit - www.koeratoit.ee 
 
 

 

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/vaktsineerimisn%C3%B5uded-alates-01.01.2016.pdf
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