
KONKURSS„AASTANÄITUSEBOKSER”

Konkursi „AASTANÄITUSEBOKSER” võistluskategooriad:

EBÜAASTAKUTSIKAS

EBÜAASTAVETERAN

EBÜAASTA JUUNIOR

EBÜAASTAARETUSKOER

EBÜAASTAKASVATAJA (kennel)

EBÜAASTANÄITUSEBOKSER

Edukaima näitusekoera valikul arvestatakse kuni viie konkursi aastal toimunud
näituse tulemust.

Kategoorias „EBÜAasta Kutsikas“ tuleb esitada vähemalt kahe näituse
tulemused, mis saadud beebiklassis või kutsikaklassis. Kutsikatel hindeid ei
Arvestata.

Kategoorias „EBÜAasta Juunior“ tuleb esitada vähemalt kolme näituse
tulemused hindega „Suurepärane” või „Väga hea”.

Kategoorias „EBÜAasta Veteran“ tuleb esitada vähemalt kolme näituse
tulemused hindega „Suurepärane”

Kategoorias „EBÜAasta Bokser“ tuleb esitada vähemalt viie näituse tulemused
hindega „Suurepärane”.

Soovitav on esitada samaaegselt ka kahe lisanäituse tulemused. Arvesse lähevad
vaid FCI poolt kinnitatud riikide korraldatud ametlike näituste tulemused.
Erandina arvestatakse "Aasta Kutsika", "Aasta Juuniori" ja "Aasta Veterani"
kategooriates Eesti Kennelliidu poolt korraldatava kutsikate ja veteranide
jõulushow tulemusi.

Rahvusvahelise näituse punktid korrutatakse koefitsiendiga 2 ja tõu erinäituse
(sh. ka EBÜ poolt korraldatud II rühma näitus) punktid korrutatakse
koefitsendiga 3. Maailmavõitja näituse (WW), Euroopa Võitja näituse (EurW),
ATIBOX’i ja Kesk-Euroopa Bokserite erinäituse (CEBS) punktid korrutatakse
koefitsendiga 4.



Lisapunkte, mida koefitsentidega ei korrutata, annavad järgmised tiitlid:

5 lisapunkti annavad I taseme tiitlid vastavalt konkursiklassile: Maailmavõitja,
Euroopa Võitja, Atiboxi võitja, CEBS võitja, Baltic Boxer võitja.

3 lisapunkti annavad II taseme tiitlid vastavalt konkursiklassile: Riigi võitja,
Balti võitja, Põhjamaade võitja, Jahressieger.

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

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

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

Koer (nominent) osaleb konkursil tulemustega, mis on saadud vastavas klassis
(„EBÜ Aasta Kutsikas“ – kutsika- või beebiklassis, „EBÜ Aasta Juunior“ -juunioriklassis,
„EBÜ Aasta Veteran“ - veteraniklassis, “EBÜ Aasta Bokser” -noorte-, ava-, kasutus-,
tšempioniklassis). See tähendab, et lisapunkte ei saa
veteranid ega juuniorid, kes võistlevad koos noorte, ava-, kasutus- ja
tšempioniklassi koertega tõu parima, vastassugupoole parima, parima isase või
emase kohale.

Näitused, kus on värviklassid eraldi:

Parim isane/parim emane
kollane

Parim isane/parim emane
tiigrikarva

1.koht 5 punkti 5 punkti
2. koht 4 punkti 4 punkti
3. koht 3 punkti 3 punkti
4. koht 2 punkti 2 punkti
5. koht 1 punkt 1 punkt



Välisnäituste punktid arvestatakse vastavalt selles riigis kehtivatele näituse
Eeskirjadele.

Kui punktide esitamisel ilmneb mõne riigi näituste hindamissüsteemis asjaolu,
mida pole käesolevas statuudis käsitletud, siis teeb punktide
arvestamise/mittearvestamise kohta otsuse konkursi komisjon.

Oluline on, et ühe konkursi piires arvestataks kõikide nominentide esitatud
punkte võrdse süsteemi järgi.

Levinumad näited eriolukordadest välisnäituste punktiarvestuses:

Kui näitusel ei reastata kohtadele PE ja PI koeri (nt. Leedu), siis CACIBI
näitusel saavad PI/PE I punktid esitada CACIB’i saanud koerad ja PE/PI II
punktid Res.CACIB’i saanud koerad.

Kui välisnäitusel ei järjestata kohtadele PE/PI, kuid väljastatakse võitja tiitel ja
reserv-võitja tiitel, siis saavad PE/PI I punktid esitada Võitja tiitli saanud koerad
ning PI/PE II punktid esitada Res.Võitja tiitli saanud koerad. (nt. Kesk-Euroopa
bokserite erinäitus)

Kui näitusel ei valita TP/VSP jun (nt. Lätis ja Soomes), või VSP jun, siis neid
punkte esitada ei saa.

Kui näitusel pannakse klassis ja PI/PE kohtadele 5 koera, siis saab arvestada ka
5. koha punkte (nt. Lätis)

Kui välisnäitusel on eeskirjade järgi kõrgeim lubatud hinne VH, siis arvestatakse
seda kui SP (nt. juuniorklass Saksamaal). Sellisel juhul tuleb esitada
näitusekataloogist koopia, kus on kirjas informatsioon vastava näituse
Hindamiseeskirjadega.

Kui välisnäitusel ei valita TP ja VSP Veterani, vaid Veteran Võitja tiitel antakse
nii parimale emasele kui isasele koerale (või eraldi värviklasside puhul kummagi
värviklassi parimatele emastele ja isastele veteranidele), siis ei saa esitada
TP/VSP VET punkte, kuid saab arvestada Vet. Võitja lisapunktid. (nt KeskEuroopa
bokserite erinäitus)



EBÜAASTAARETUSKOER” punktide arvestus:

Edukaim aretuskoer valitakse järglaste viimase 5 aasta jooksul toimunud
näitustel saadud tulemuste põhjal. Esitada võib kuni 5 järglase tulemused.
sealhulgas juuniorite, täiskasvanud koerte ja veteranide tulemused (kutsikate
tulemusi esitada ei saa). Arvesse lähevad ainult hindega
„Suurepärane“ tulemused, kusjuures arvestatakse kohta klassis, VSP/TP juunior,
VSP/TP veteran , PE/PI ja VSP/TP kohtade punktid. Järglased peavad olema
pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Võib esitada iga
järglase kuni 5 näituse tulemust. Järglased võivad elada ka väljaspool Eestit.

Lisapunktid Järglasteklassis osalemise eest konkursi arvestusaastal:

Hinne “Suurepärane” 5 punkti
1. koht järglaste-/kasvatajaklassis 5 punkti
2. koht järglaste-/kasvatajaklassis 4 punkti
3. koht järglaste-/kasvatajaklassis 3 punkti
4. koht järglaste-/kasvatajaklassis 2 punkti
5. koht järglaste-/kasvatajaklassis 1 punkt

Lisapunktid korrutatakse vastavate koefitsentidega nagu näitusebokseri puhul

EBÜAASTAKASVATAJA” 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. sealhulgas juuniorite, täiskasvanud
koerte ja veteranide tulemused (kutsikate tulemusi esitada ei saa). Arvesse
lähevad ainult hindega „Suurepärane“ tulemused, kusjuures arvestatakse kohta
klassis, VSP/TP juunior, VSP/TP veteran , PE/PI ja VSP/TP kohtade punktid.
Koerad peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate
kombinatsioonist. Võib esitada iga kasvandiku kuni 5 näituse tulemust.
Kasvandikud võivad elada ka väljaspool Eestit.

Lisapunktid kasvatajaklassis osalemise eest konkursi arvestusaastal:

Hinne “Suurepärane” 5 punkti
1. koht järglaste-/kasvatajaklassis 5 punkti
2. koht järglaste-/kasvatajaklassis 4 punkti
3. koht järglaste-/kasvatajaklassis 3 punkti
4. koht järglaste-/kasvatajaklassis 2 punkti
5. koht järglaste-/kasvatajaklassis 1 punkt

Lisapunktid korrutatakse vastavate koefitsentidega nagu näitusebokseri puhul


