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Osalejad:
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Margit Siigur
Ott Ojamaa
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Kristi Nöps
Katrin Hanko
Lilian Pajulaid
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Päevakord:
1. 12.02.2006 toimuva erinäituse korraldamisega seotud küsimused.
2. "Aasta Bokser" juhendi täiendamine.
3. Karikasarja statuudi kinnitamine.
4. 04.06.2006 toimuva erinäituse osavõtutingimuste kinnitamine.
5. Kodulehe täiendamine.
6. Muud küsimused.

1. Valentina Pikkov tegi ülevaate erinäituse ettevalmistamist. Näituse toimkond moodustatakse
koosseisus – esimees Juta Haranen, liikmed Jana Sauemägi ja Katrin Hanko. Sponsori (Royal Canin)
poolt on välja pandud auhinnad, näituse kataloog on trükivalmis, Juta Haranen tegeleb kohtuniku
vastuvõtuga, infolaud näitusel on olemas.Info võeti teadmiseks.

2. Arutati konkursi “Aasta Bokser” juhendi täiendamist. Otsustati: kinnitada juhend koos
parandustega ning avaldada kodulehel, samuti erinäituse kataloogis. (Lisa 1)

3. Arutati karikasarja statuudi projekti. Otsustati: kinnitada karikasarja statuut koos täiendustega
ning avaldada kodulehel ning erinäituse kataloogis. (Lisa 2)

4. Otsustati: kinnitada 04.06.2006 toimuva erinäituse osavõtutingimused ning kuulutada
registreerimine näitusele alanuks. (Lisa 3)

5. Arutati ühingu kodulehe täiendamise võimalust ning liikmete kaasamist virtuaalsesse
suhtluskeskkonda. Kodulehele liidetakse ühingu foorum, millele juurdepääs on kõigil liikmetel.
Tehnilise lahenduse eest vastutav Ott Ojamaa.

6. Arutati augustis toimuva erinäitus-koolituse-seminari korraldamisega seotud küsimusi – ürituse
toimumise koht, ürituse ajakava jmt.

Koosoleku juhataja: Protokollija:

Valentina Pikkov Katrin Hanko



LISA 1

EESTI BOKSERIÜHINGU konkurss ”AASTA BOKSER“

Eesti Bokseriühing (edaspidi: EBÜ) korraldab igal aastal konkursi „Aasta Bokser“, mille eesmärk
on välja selgitada ja autasustada aasta jooksul näitustel ja võistlustel edukamalt esinenud boksereid.

Konkursi arvestusse lähevad ainult Eesti Bokseriühingu liikmetele kuuluvate Eestis elavate
bokserite tulemused. Kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik omanikud
olema EBÜ liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, lapsed,
vanemad).

Konkursi kuulutab EBÜ kodulehel välja EBÜ juhatus hiljemalt 15. novembriks igal aastal. EBÜ
juhatus moodustab komisjoni, mille pädevuses on konkursile laekunud materjalide õigsuse kontroll
ja kokkuvõtete tegemine. Komisjoni liikmetele ja nende perekonnaliikmetele kuuluvate koerte
osalemine konkursil on keelatud.

Komisjoni koosolekud protokollitakse, protokollid esitatakse EBÜ juhatusele. Konkursi tulemused
on konfidentsiaalsed kuni juhatuse poolt määratud väljakuulutamistseremooniani. Komisjoni
koosoleku protokollis sisalduv otsus konkursi paremusjärjestuse kohta võistluskategooriate kaupa
on lõplik ja seda ei saa vaidlustada.

Juhatus kuulutab konkursi tulemused välja järgneva aasta jaanuari kuu jooksul.

Konkursi võistluskategooriad:

EBÜ AASTA TÖÖKOER (klassides: KK, SK, IPO/VPG, PJK, FH, Agility)
EBÜ AASTA KUTSIKAS
EBÜ AASTA VETERAN
EBÜ AASTA JUUNIOR
EBÜ AASTA ARETUSKOER
EBÜ AASTA KASVATAJA (kennel)
EBÜ AASTA BOKSER

Konkursile esitatavad dokumendid:

1. Omaniku avaldus koos omaniku ja koera andmetega, konkursi kategooria (iga nominendi kohta
eraldi).

2. Tulemused koos arvestatud punktisummaga, lisades kataloogide (välisnäitused) ja
kirjelduslehtede koopiad (ka Eesti näitustelt). Konkursile „EBÜ Aasta
Töökoer“ esitatavateledokumentidele lisada koopia EKL võistluste tulemuste vihikust.

Avaldus koos kõigi lisadega tuleb saata EBÜ aadressil: Mustamäe tee 29-13, 10616 Tallinn või tuua
EBÜ vastuvõtu ajal (esmaspäeviti kell 18.00-20.00) Eesti Kennelliidu büroosse, Siili 21-100,
Tallinn.

ANDMETE ESITAMISE TÄHTAEG – DETSEMBRIKUU KOLMAS ESMASPÄEV kell
20.00. Postiga saadetud ümbrik andmetega peab kandma vastava kuupäeva postitemplit.

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL VASTAVAT TULEMUST EI
ARVESTATA.

Konkursile esitatavaid dokumente ei tagastata, need jäävad EBÜ omandisse.



Edukaima koera valikul arvestatakse kuni viie konkursi aastal toimunud näituse tulemust.
Kategoorias „EBÜ Aasta Kutsikas“ tuleb esitada vähemalt kahe näituse tulemused, kategooriates
„EBÜ Aasta Juunior“ ja „EBÜ Aasta Veteran“ vähemalt kolme näituse tulemused ja kategoorias
„EBÜ Aasta Bokser“ vähemalt viie näituse tulemused. Soovitav on esitada samaaegselt ka
lisanäituste tulemused. Näituse tulemusi arvestatakse FCI poolt tunnustatud maades toimunud
sertifikaadiõigusega näituse tulemuste põhjal.

Tõu erinäituse punktid korrutatakse koefitsiendiga 2,5 ja rahvusvahelise näituse punktid
koefitsiendiga 2 (põhi- ja lisapunktid).

Juhul, kui konkursil osalevate koerte arvestatud punktide summa on võrdne, siis võtab komisjon
aluseks tähtsuse järjekorras:

1. Tõu erinäitusel saadud punktide summad.
2. CACIB näitusel saadud punktide summad.

Kui ka need punktide summad on võrdsed, siis võetakse abiks konkursi avalduses esitatud kaks
lisanäitust:

a) juhul, kui ühel nominendil ei ole konkursi avalduses esitatud lisanäitust, eelistatakse
lisapunktid esitanud konkurenti;

b) juhul, kui tulemused on kõiki ülaltoodud tingimusi arvestades võrdsed, siis koht läheb
jagamisele.

Koer (nominent) osaleb konkursil tulemustega, mis on saadud vastavas klassis („EBÜ Aasta
Kutsikas“ - kutsikaklassis, „EBÜ Aasta Juunior“ - juunioriklassis, „EBÜ Aasta Veteran“ -
veteraniklassis, “EBÜ Aasta Bokser” - noorte-, ava-, kasutus-, tšempioniklassis).

Välisnäituste punktid arvestatakse vastavalt selles riigis kehtivate näituse eeskirjadele.

“EBÜ AASTA TÖÖKOER”

Aasta parima tööbokseri väljaselgitamiseks (eraldi igas võistlusklassis) võetakse arvesse kuni 3
FCI liikmesmaa kennelorganisatsiooni poolt kinnitatud võistlustel saavutatud tulemust (KK, SK,
IPO/VPG, PJK, FH, Agility). Arvesse läheb sooritatud tulemus.

“EBÜ AASTA KUTSIKAS” punktide arvestus:

TP kutsikas 2 punkti
VSP kutsikas 1 punkt
1. koht klassis 4 punkti
2. koht klassis 3 punkti
3. koht klassis 2 punkti
4. koht klassis 1 punkt

Lisapunktid: eriauhind (EAH) – 1 punkt

Välisnäitustelt saadud kõrgeim lubatud hinne (antud näitusel) võrdsustatakse esimese kohaga
klassis. Välisnäituste kataloogidest esitatakse koopia, kus on kirjas informatsioon vastava näituse
tiitlite ja hinnete kohta.

“EBÜ AASTA VETERAN” punktide arvestus:



Punkte arvestatakse ainult hinde „Suurepärane“ korral.

Hinne “Suurepärane” 5 punkti

TP veteran 2 punkti
VSP veteran 1 punkt
1. koht klassis 4 punkti
2. koht klassis 3 punkti
3. koht klassis 2 punkti
4. koht klassis 1 punkt

Lisapunktid: EAH – 1 punkt

Lisapunkte ei saa veteranid, kes võistlevad koos noorte, ava-, kasutus- ja tšempioniklassi koertega
tõu parima, vastassugupoole parima, parima isase või emase kohale.

Välisnäitustelt saadud kõrgeim lubatud hinne (antud näitusel) võrdsustatakse esimese kohaga
klassis. Välisnäituste kataloogidest esitatakse koopia, kus on kirjas informatsioon vastava näituse
tiitlite ja hinnete kohta.

“EBÜ AASTA JUUNIOR” punktide arvestus:

Punkte arvestatakse ainult hinde „Suurepärane“ korral.

Hinne “Suurepärane” 5 punkti

TP juunior 2 punkti
VSP juunior 1 punkt
1. koht klassis 4 punkti
2. koht klassis 3 punkti
3. koht klassis 2 punkti
4. koht klassis 1 punkt

Lisapunktid:
EAH - 1 punkt
Ametlik Võitja tiitel – 2 punkti
WjW, EURjW – 10 punkti
ATIBOX – tulemus alates klassivõitjast ja kõrgemale, korrutatakse koefitsiendiga 3.

Lisapunkte ei saa juuniorid, kes võistlevad koos noorte, ava-, kasutus- ja tšempioniklassi koertega
tõu parima, vastassugupoole parima, parima isase või emase kohale.

Välisnäitustelt saadud kõrgeim lubatud hinne (antud näitusel) võrdsustatakse esimese kohaga
klassis. Välisnäituste kataloogidest esitatakse koopia, kus on kirjas informatsioon vastava näituse
tiitlite ja hinnete kohta

“EBÜ AASTA ARETUSKOER” punktide arvestus:

Edukaim aretuskoer valitakse järglaste viimase 5 aasta jooksul toimunud näitustel saadud
tulemuste põhjal (kutsikate tulemusi ei arvestata). Esitada võib kuni 5 järglase tulemused.
Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Võib esitada



iga järglase kuni 5 näituse tulemust. Järglased võivad elada ka väljaspool Eestit. Tulemused aastatel
2000 kuni 2004 arvestatakse sama süsteemi järgi, kuid kui koer ei ole saanud esimest kohta oma
klassis, siis ta ei saa ka parima isase või parima emase punkte. SK (sertifikaadi kandidaat) punktid,
mis on saadud Eestis, arvesse ei lähe.

Punkte arvestatakse ainult hinde „Suurepärane“ korral.

Hinne “Suurepärane” 5 punkti

Järglasteklassi lisapunktid:
1. koht järglaste/kasvatajaklassis 4 punkti
2. koht järglaste/kasvatajaklassis 3 punkti
3. koht järglaste/kasvatajaklassis 2 punkti
4. koht järglaste/kasvatajaklassis 1 punkt

Välisnäitustelt saadud kõrgeim lubatud hinne (antud näitusel) võrdsustatakse esimese kohaga
klassis. Välisnäituste kataloogidest esitatakse koopia, kus on kirjas informatsioon vastava näituse
tiitlite ja hinnete kohta.

“EBÜ AASTA KASVATAJA” punktide arvestus:

Edukaima kasvataja konkursil võivad osaleda kasvatajad, kes on EBÜ liikmed ja omavad FCI-s
registreeritud kennelnime. Edukaim kasvataja valitakse kasvandike viimase 5 aasta jooksul
toimunud näitustel saadud tulemuste põhjal. Esitada võib kuni 5 kasvandiku tulemused (kutsikate
tulemusi ei arvestata). Koerad peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate
kombinatsioonist. Võib esitada iga kasvandiku kuni 5 näituse tulemust. Kasvandikud võivad elada
ka väljaspool Eestit. Tulemused aastatel 2000 kuni 2004 arvestatakse sama süsteemi järgi, kuid
kui koer ei ole saanud esimest kohta oma klassis, siis ta ei saa ka parima isase või parima emase
punkte. SK punktid, mis on saadud Eestis, arvesse ei lähe.

Punkte arvestatakse ainult hinde „Suurepärane“ korral.

Hinne “Suurepärane” 5 punkti

Kasvatajaklassi lisapunktid:
1. koht järglaste/kasvatajaklassis 4 punkti
2. koht järglaste/kasvatajaklassis 3 punkti
3. koht järglaste/kasvatajaklassis 2 punkti
4. koht järglaste/kasvatajaklassis 1 punkt

Välisnäitustelt saadud kõrgeim lubatud hinne (antud näitusel) võrdsustatakse esimese kohaga
klassis. Välisnäituste kataloogidest esitatakse koopia, kus on kirjas informatsioon vastava näituse
tiitlite ja hinnete kohta.

“EBÜ AASTA BOKSER” punktide arvestus:

Punkte arvestatakse ainult hinde „Suurepärane“ korral.

Hinne “Suurepärane” 5 punkti

Tõu parim 2 punkti
Vastassugupoole parim 1 punkt



1. koht parim isane/emane 4 punkti
2. koht parim isane/emane 3 punkti
3. koht parim isane/emane 2 punkti
4. koht parim isane/emane 1 punkt

1. koht klassis 4 punkti
2. koht klassis 3 punkti
3. koht klassis 2 punkti
4. koht klassis 1 punkt

Lisapunktid:
SK – 1 punkt
Ametlik Võitja tiitel - 2 punkti
Klassisert (välisnäitused) – 1 punkt
WW, EURW - 10 punkti
ATIBOX – tulemus alates klassivõitjast ja kõrgemale, korrutatakse koefitsiendiga 3.

Välisnäitusel reserv-CACIB-i saanud koer võrdsustatakse parima emase/isase 2. koha punktidega.

Näitused, kus on värviklassid eraldi:

Parim isane/parim emane Parim isane/parim emane
kollane tiigrikarva

1. koht 4 punkti 4 punkti
2. koht 3 punkti 3 punkti
3. koht 2 punkti 2 punkti
4. koht 1 punkt 1 punkt

Välisnäitustelt saadud kõrgeim lubatud hinne (antud näitusel) võrdsustatakse esimese kohaga
klassis. Välisnäituste kataloogidest esitatakse koopia, kus on kirjas informatsioon vastava näituse
tiitlite ja hinnete kohta.



LISA 2

EESTI BOKSERIÜHINGU KARIKASARJA
“EBÜ KARIKAS” STATUUT

 Eesmärk:
Tõsta bokseriomanike huvi koerte koolitamise vastu. Eesmärgiks on ka loomasõbraliku ja terve
võistlusõhkkonnaga harrastuse loomine.

c) Üldine info:
* Karikasarja läbiviimise alus: Kuulekuskoolituse eeskiri (1., 2. ja 3. aste).
* EBÜ korraldab aastas 3 karikasarja etappi.
* Koer peab olema märgistatud ja omama kehtivat vaktsineerimistõendit.
* Karikasarjas osaleja peab omama võistluste tulemuste raamatut (võimalik osta võistluspaigast).

3. Registreerimine:
Registreerimine lõpeb hiljemalt nädal enne etapi toimumist.

3. Auhinnad:
Iga klassi kolme esimest kohta autasustatakse igal etapil karikaga (juhul kui tulemus on 105
punkti või kõrgem), kõiki osavõtjaid autasustatakse diplomiga. Karikasarja üldvõitjaid (3 esimest
kohta vastavalt punktisummadele) autasustatakse viimasel etapil karikatega.

 Punktiarvestus:
KK-1 lisapunkte ei anna, KK-2 annab 10 lisapunkti, KK-3 annab 20 lisapunkti. Lisapunkte on
võimalik vastavates astmetes saada ainult siis, kui tulemuseks on vähemalt 105 punkti. Karikasarja
üldvõitja arvestusse läheb kahe parema etapi punktisumma. Kui kahel koeral on summa võrdne,
võetakse arvesse kolmanda etapi tulemus, kui summa on ikka võrdne, läheb koht jagamisele.



LISA 3

XVIII Saksa Bokserite Erinäitus
„Baltic Boxer 2006“

XVIII Speciality Show for Boxers

04.06.2006, Tallinn, Estonia
Tallinna Lauluväljak/The Tallinn Song Festival Grounds

Kohtunik/Judge: Ursula Heidelberg, Saksamaa / Germany

Korraldaja/Organizer: Eesti Bokseriühing / Estonian Boxer Club

INFO: Tel. +372 51 33 796 (Margit – EST, FIN, RUS), +372 53 89 35 69 (Katrin – EST, ENG, GER, FIN),
kodulehel/Web: www.bokser.ee

REGISTREERIMINE/ENTRIES:
 Ühingus: esmaspäeviti kl. 18.00 – 20.00 Eesti Kennelliidus, Siili 21-100, Tallinn
 Posti teel/By post: Eesti Bokseriühing/Estonian Boxer Club, Mustamäe tee 29-13, 10616 Tallinn
 E-mail: show@bokser.ee

Registreerimisleht: http://www.kennelliit.ee/est/dokumendid/blanketid/printleht.pdf
Registreerimislehele lisada tõutunnistuse koopia ja tõend registreerimistasu maksmise kohta.
Entry form: http://www.kennelliit.ee/eng/shows/general_entry_form/printform.pdf
Please enclose receipt or copy of the payment and the copy of the pedigree certificate.

REGISTREERIMISTASU/ENTRY FEES:
Kuni/Until
27.03.06

28.03.06 –
24.04.06

25.04.06 –
08.05.06

EEK/EUR

Kutsikaklass / Puppy Class 235/15 300/20 375/25

Juuniori-, noorte-, ava-, kasutus- ja tšempioniklass / Junior,
Intermediate, Open, Working and Champion Class

400/25 450/30 600/40

Veteraniklass / Veteran Class 235/15 300/20 375/25

Soodustasu Eesti, Läti ja Leedu bokseriühingute liikmetele / Special fee for members of Estonian, Latvian and
Lithuanian Boxer Clubs (EEK/EUR)

Kutsikaklass / Puppy Class 150/10 150/10 200

Juuniori-, noorte-, ava-, kasutus- ja tšempioniklass / Junior,
Intermediate, Open, Working and Champion Class

250*)/20 300/20 350

Veteraniklass / Veteran Class 150/10 150/10 200
*) Eesti Bokseriühingu liikmetele / Members of Estonian Boxer Club only

Kasvatajaklass, järglaste klass, paaride võistlus / Breeders Class, Progeny Class, Couple competition – tasuta / free of
charge.

REKLAAM KATALOOGIS: 1 lk. Eesti Bokseriühingu liikmele – 100 EEK, mitteliikmele 200 EEK. Reklaammaterjalide
esitamise tähtaeg – 08.05.2006.
CATALOGUE ADS: 1 page - 13 EUR. All ads will be published in black and white. Deadline for catalogue ads is
08.05.2006.

TASUMINE:
d) Sularahas Ühingus
e) Ülekandega: Eesti Bokseriühing, 221016658351 Hansapank. Makse selgitusse märkida: ''04.06.2006

erinäitus'' ja koera täisnimi.
PAYMENTS:
4. Estonian Boxer Club Account No. 221016658351, Hansapank, Tallinn, IBAN EE592200221016658351, SWIFT

HABAEE2X
5. Note: Please, be sure that all bank-processing costs are borne by the remitter and the full amount is

received; the organizers do not accept such processing costs.

NB! Kõik koerad peavad olema MÄRGISTATUD! / All dogs must be either tattooed or have a microchip.

Näituse toimkond jätab endale õiguse teha muudatusi kohtuniku osas.
The Organising Committee keeps the right to make changes if necessary.

http://www.bokser.ee/
mailto:show@bokser.ee
http://www.kennelliit.ee/est/dokumendid/blanketid/printleht.pdf
http://www.kennelliit.ee/eng/shows/general_entry_form/printform.pdf
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