EESTI LEONBERGERITE KLUBI (ELK)
KONKURSI „AASTA LEONBERGER“ STATUUT
Konkurss viiakse läbi arvestusaastal Eestis toimunud ametlike näituste ja võistluste tulemuste
põhjal (arvestatakse ka EKL Jõulushow tulemusi). Samuti arvestatakse väljaspool Eestit
toimunud ametlikel FCI näitustel saadud tulemusi.
Töökoera kategoorias lähevad arvesse nii ametlike kui mitteametlike võistluste ja katsete
tulemused.
Konkursi üldtingimused:
• Osaleva koera / kenneli omanik kuulub Eesti Leonbergerite Klubisse.
• Konkursil osalemiseks peab olema tasutud arvestusaasta liikmemaks.
• Konkursil saab osaleda mitmes kategoorias.
• Igas kategoorias läheb igal osalejal arvesse kuni viis (5) parimat tulemust.
• Osaleda saab näitusetulemustega, millel on saavutatud hinne Suurepärane (EXC), kutsikate
puhul EAH (PP).
• Eestis toimunud näituste tulemuste osas peab korraldustoimkond arvestust jooksvalt
vastavalt EKL online tulemuste andmebaasis avaldatud infole.
• Välismaal toimunud näituste osas esitab info (kirjeldusleht, näitusel osalenud leonbergerite
arv) koera omanik ise. Juhul kui kogu vajalik info on avaldatud korraldava riigi kennelorganisatsiooni ametlikus avalikus online-andmebaasis, piisab vastava viite esitamisest.
• Võrdse punktisumma korral hinnatakse paremaks erinäitustelt rohkem punkte saanud koer.
• Töökoera kategoorias osalemiseks esitab koeraomanik koopiad dokumentidest, mis
tõendavad koera tulemusi katsetel võistlustel (kirjelduslehed/võistlusraamat/diplom vms).
• Tulemused kuulutatakse välja ning parimaid autasustatakse klubi aastakoosolekul järgmise
aasta alguses. Tulemused avaldatakse täies mahus ka ELK kodulehel ning FB-lehel.
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 PI/PE KUTS, 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 / võistlustel.

Näitusekategooriate punktiarvestuse arvestuspõhimõtted:
•
•
•
•

Iga samale näitusele registreeritud leonbergeri (s.h. paarid, kasvataja- ja järglasteklassid)
kohta saab 0,5 lisapunkti.
EKL Kutsikate ja Veteranide Jõulushow’l saadud VL hinne võrdub EAH/SP-ga.
Erinäituselt saadud punktid korrutatakse 1,5-ga.
Juhul kui erinäitusel ei toimu BIS-võistlust, lisatakse näitusel TP saavutanud koera
tulemusele BIS-1 punktid.

Tiitlinäituste lisapunktid:
• 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, Balti ja Põhjamaade Juuniorvõitja tiitel annab 5 punkti.
• Riigi Veteranvõitja, Balti ja Põhjamaade 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 arvestatakse vastava klassi mõlema sugupoole võitjale punktid tabeli VSP punktide järgi.

Näitusekategooriate punktitabel:
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
PI/PE-2 / JUN-2 / VET-2 / KUTS-2
PI/PE-3 / JUN-3 / VET-3 / KUTS-3
PI/PE-4 / JUN-4 / VET-4 / KUTS-4

10
9
8
7
6

