EESTI LEONBERGERITE KLUBI
KONKURSI „AASTA LEONBERGER 2018“ STATUUT
Konkurss viiakse läbi arvestusaastal toimunud ametlike näituste ja võistluste tulemuste põhjal
(arvestatakse ka Kutsikate ja Veteranide Jõulushow tulemusi). Samuti arvestatakse väljaspool
Eestit toimunud ametlikel FCI näitustel saadud tulemusi.
Töökoera kategoorias lähevad arvesse nii ametlike kui mitteametlike võistluste ja katsete
tulemused.
Osalemise tingimused:
• Võistleva koera omanik kuulub Eesti Leonbergerite Klubisse.
• Konkursil osalemiseks peab olema tasutud arvestusaasta liikmemaks.
• Tulemused kuulutatakse välja 2019. aasta kevadel ning osavõtnuid autasustatakse
klubi aastakoosolekul.
• Konkursil saab osaleda maksimaalselt viie (5) perioodil 01.01.-31.12.2018 saavutatud
tulemusega.
• Konkursil võib osaleda mitmes kategoorias.
• Osaleda saab näitusetulemustega, millel on saavutatud hinne Suurepärane (Excellent).
• Iga kategooria tuleb esitada eraldi lehel.
• Näitusekategooriates kujuneb järjestus välja saavutatud punktisumma alusel.

Võistluskategooriad:
I. AASTA LEONBERGER – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale saavutatud PI/PE,
TP, VSP ja rühmavõistluse ning BIS tulemuste põhjal. Arvesse ei lähe kutsikaklassi tulemused.
Lisaks üldarvestusele järjestatakse antud kategoorias eraldi emased ja isased koerad.
II. AASTA JUUNIOR – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juunioriklassis
saavutatud PI JUN/PE JUN, TPJ/VSPJ ja juunioride BIS tulemuste põhjal.
III. AASTA VETERAN – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veteraniklassis
saavutatud PI VET/PE VET, TPV/VSPV ja veteranide BIS tulemuste põhjal.
IV. AASTA KUTSIKAS – Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale kutsikaklassis
saavutatud EAH, TPK/VSPK ja kutsikate BIS tulemuste põhjal. Üldisesse arvestusse lähevad nii
kutsikaklassi kui ka mitteametliku beebiklassi tulemused.
V. AASTA EDUKAIM ARETUSKOER – Aunimetus omistatakse koerale, kelle konkursile
esitatud järglaste tulemuste punktisumma Aasta Leonberger kategoorias on suurim.
VI. AASTA EDUKAIM KASVATAJA – Aunimetus omistatakse kasvatajale, kelle konkursile
esitatud kasvandike tulemuste punktisumma Aasta Leonberger kategoorias on suurim.
VII. AASTA TÖÖKOER – Aunimetuse saavad koerad, kes on saanud positiivse tulemuse BH,
KK, SK, vetelpääste-või teraapiakoerte testimise katsetel.

Konkursil osalemiseks esitab koeraomanik 31. jaanuariks 2019 klubile täidetud blanketi ja
koopiad dokumentidest, mis tõendavad koera tulemusi näitustel / võistlustel (kirjelduslehed /
võistluslehed) e-mailile aastakoer@leoclub.ee.
Näituste puhul, mille täistulemused on avaldatud EKL või muu riigi kennelorganisatsiooni
ametlikus avalikus online-andmebaasis, ei ole kirjelduslehtede esitamine kohustuslik.
Arvestuspunktid aunimetuse saamiseks (va AASTA TÖÖKOER) on toodud alljärgnevas tabelis.
• Iga samale näitusele registreeritud leonbergeri kohta saab 0,5 lisapunkti.
• Kutsikate ja Veteranide Jõulushow’l saadud VL hinne võrdub EAH/SP-ga.
• Ühe tõu erinäituse TP-le lisatakse BIS-1 punktid (v.a. juhul kui erinäitusel toimub BIS
võistlus).
• Erinäituselt saadud punktid korrutatakse 1,5-ga.
• Maailma Võitja ja Euroopa Võitja tiitel annab 20 punkti; Maailma ja Euroopa
Juuniorvõitja / Veteranvõitja tiitel annab 15 punkti.
• Riigi Võitja, Balti Võitja ja Põhjamaade Võitja tiitel annab 10 punkti; Riigi Juuniorvõitja /
Veteranvõitja, Balti ja Põhjamaade Juuniorvõitja / Veteranvõitja tiitel annab 5 punkti.
• Välismaiste näituste punktide arvestamisel lähtutakse vastava riigi näituse-eeskirjadest
ning näituse kirjelduslehele märgitud tulemustest. Kui näitusel ei valita VSP või ei
reastata kohtadele PI/PE koeri, siis erandina saab rahvusvaheliste ning tiitlinäituste
puhul VSP ning PI/PE-1 ja PI/PE-2 punktide arvestamiseks esitada kirjelduslehele
märgitud CACIB/Res-CACIB või Võitja/Res-võitja tiitlid.
• Kui vastavalt korraldajariigi näituse-eeskirjadele ei valita näitusel „TP/VSP Juunior /
Veteran“, siis saavad vastava klassi mõlema sugupoole võitjad 10 punkti.
• Võrdse punktisumma korral hinnatakse paremaks erinäitustelt rohkem punkte saanud
koer.
NÄITUSETULEMUS

PUNKTE

BIS-1 / JUN BIS-1 / VET BIS-1 / KUTS BIS-1
BIS-2 / JUN BIS-2 / VET BIS-2 / KUTS BIS-2
BIS-3 / JUN BIS-3 / VET BIS-3 / KUTS BIS-3
BIS-4 / JUN BIS-4 / VET BIS-4 / KUTS BIS-4
BIS-5 / JUN BIS-5 / VET-BIS-5 / KUTS BIS-5

25
23
22
21
20

RÜP-1
RÜP-2
RÜP-3
RÜP-4
RÜP-5

15
13
12
11
10

TP / TPJ / TPV / TPK
VSP / VSPJ (JUN-1) / VSPV (VET-1) / VSPK (KUTS-1)
PI/PE-2 / PI/PE JUN-2 / PI/PE VET 2
PI/PE-3 / PI/PE JUN-3 / PI/PE VET 3
PI/PE-4 / PI/PE JUN-4 / PI/PE VET 4
EAH (v.a. TPK/VSPK)

10
9
8
7
6
5

