
EESTI BOKSERIÜHINGU juhatuse protokoll

Aeg: 27.10.2008 a. kl. 11.00 -15.00
Koht: Mustamäe tee, Tallinn
Koosolekut juhatas: Mari Nõmmemaa
Koosolekut protokollis: Liis Narusk

Kohal viibisid: Margit Siigur, Katrin Hanko, Mari Nõmmemaa, Liis Narusk, Kaily Karv.

Päevakord:
1. Pühadekaardi konkurs
2. Club Show statuudi kinnitamine
3. Aasta Bokseri konkursi väljakuulutamine
4. EBÜ Erinäituse statuudi muutmine ja täiendamine
5. Muud jooksvad küsimused.

Pühadekaardi konkurss
Sõna saab Mari.
Arutati pühadekaardi konkursi tingimusi ning otsustati:

 Juhatus kuulutab välja konkursi valimaks EBÜ 2008 aasta tervituskaarti
 Kaart peab olema jpg vormis
 Kaardil peab olema bokser, kes on Eesti registrisse kantud ning kelle pildi

kasutamiseks on omaniku nõusolek.
 Kaardile peab olema lisatud pühadetervitus eesti, vene ja inglise keeles
 Konkursi tähtaeg 07.12.2008

Club Show statuudi koostamine.
Sõna saab Margit.

 Club Showl võivad osaleda kõik tõutunnistusega bokserid, kellel esinevad
standardis nimetatud vead

 Club Showl hinnatakse koeri alljärgnevates klassides
o Beebi
o Kutsikas
o Juunior
o Ava
o Kasutusklass
o Võitjaklass
o Veteran (al.7 a)

 Kõik koerad saavad kirjelduslehe ja koha
 EBÜ annab parimatele roseti ning CS võitja saab tiitli EBÜ Club Show võitja

ning õiguse registreeruda edaspidistel Club Show’del Võitja klassi.

Club Show rosettide värvid:

o Võitja kuldne/valgega
o Vastasugupoole parim pronks/valgega
o Parim veteran hõbedane
o Vastasugupoole parim veteran hõbe/valgega



o Parim juunior kuldne
o Vastasugupoole parim juunior pronks
o Parim isane kutsikas / beebi helesinine
o Parim emane kutsikas / beebi heleroosa

 Osavõtutasu võiks olla sõltumata registreerimise ajast alljärgnev:
o EBÜ liikmele 150.-
o Mitteliikmele 200.-

Aasta bokseri konkursi väljakuulutamine
Sõna saavad Mari ja Liis
Arutati võimaluse üle muuta seni kehtinud statuuti, ent sel aastal ei leitud seda võimalik olevat.
Otsustati uus statuut välja töötada uueks aastaks ning seejärel 2009-ks aastaks muudatused sisse viia.

EBÜ Erinäituse statuudi muutmine ja täiendamine
Otsustati teha EKL-i juhatusele taotlus viimaks erinäituse statuuti sisse järgmised muudatused ja
parandused:

 Muudatus punktis 2. Kaotada ära 50 koera piir koerte hindamiseks eraldi värviklassides.

Sõnastus:

Erinäitustel hinnatakse koeri värvide järgi eraldi (kollane ja tiigrikarva) ning omistatakse neli
sertifikaati (kaks kollase ja kaks tiigrikarva värvirühma jaoks).

 Muudatus punktis 4.1. Hinnata ka beebiklassi koeri eraldi värviklassides

Sõnastus:

Beebiklass (4 - 6 kuud). Esmalt kirjeldatakse isased beebid - kollased ja tiigrikarva eraldi,
seejärel emased beebid - kollased ja tiigrikarva eraldi. Beebidele hindeid ei anta. Pärast
kirjeldamist reastab kohtunik igas värvirühmas neli parimat beebit, isased ja emased eraldi.
Värvirühmade esimesteks tulnud beebide seast valitakse parim isane beebi ja parim emane beebi,
kes võistlevad omavahel tiitlitele "Tõu Parim Beebi" (TP Beebi) ja "Vastassugupoole Parim
Beebi" (VSP Beebi).

 Lisada Punkt 4.11 Auklass

Sõnastus:

Auklass. Värvirühmadeks ei jaotata. Esmalt kirjeldatakse isased seejärel emased auklassi
koerad. Koerad järjestatakse kohtadele, kuid neile ei anta hindeid, nad ei võistle SERT’i peale
ega Tõu Parima tiitlile. Klassis saavad osaleda koerad, kes on vähemalt 6-aastased ning
vähemalt 2 FCI riigi välimikutšempionid. Auklass on mitteametlik klass. Auklassi registreeritud
koerad ei saa olla samal näitusel registreeritud mõnda ühessegi teise klassi, k.a. kasvataja- ja
järglasteklass ning paaride võistlus.

Koosoleku juhataja:
Protokollija:

Mari Nõmmemaa
Liis Narusk
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