RAHVUSVAHELINE KOERTENÄITUS

CACIB
25-26 Märtsil 2017
25.03.2017 - 0,1,6,8,9,10 RÜHMAD
26.03.2017 - 2,3,4,5,7 RÜHMAD
SPORDIHALL (Rakvere tn. 22D, Narva)
SPONSORID : NOSTREM PET, KAPI LEMMIKLOOMADE ILUSALONG, RT AUHINNAD, ONEGA,
SQTQ
KORRALDAJA: NARVA KOERTEKASVATAJATE SELTS
Võistlusklassid:
beebiklass (koerad vanuses 4-6 kuud)
kutsikaklass (koerad vanuses 6-9 kuud)
juunioriklass (koerad vanuses 9-18 kuud
noorteklass (koerad vanuses 15-24 kuud)
avaklass (koerad vanuses üle 15 kuu)
kasutusklass (koerad vanuses üle 15 kuu – registreerimiseks nõutud koopia töösertifikaadist)
tšempioniklass (koerad vanuses üle 15 kuu – registreerimiseks nõutud koopia tšempionitiitli kinnitusest)
veteraniklass (koerd vanuses üle 8. aasta)
kasvatajaklass
järglasteklass
paaride võistlus

Lisavõistlused: “Laps ja koer” (6 – 9-aastased lapsed); Juuniorhändler: 10 – 13-aastat (noorem vanuserühm) ja 1417 aastat (vanem vanuserühm)
LISAINFO: 55 656797 (Jevgeni Bragin), (55 650202 Veera Bragina), jbragin@mail.ru
REGISTREERIMINE: online https://online.kennelliit.ee ; e-mail: jbragin@mail.ru postiaadress: 26. juuli 27-13, 20207
Narva;
PANGAREKVISIIDID:
Swedbank a/a EE 57220 00 01120160308 (saaja: Narva Koerakasvatajate Selts),
Krediidipank a/a EE28 4204 2786 3790 2202 (saaja: Narva Koerakasvatajate Selts).
Maksekorraldusele tuleb märkida koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi. Registreerimisdokumendid tuleb saata
posti, faksi või e-maili teel koheselt peale näitusetasu maksmist.
Registreerimine kataloogi koostamise ajal ainult eelneva kokkuleppe alusel +372 55 65 67 97 Jevgeni
Bragin
Garantiikirjaga registreerijatel ei ole soodustust sama omaniku teise koera eest.
REGISTREERIMISTASUD:
- 16.12.2016
17.12.2016 –
16.01.2017-25.02.2017 ERINÄDAL 26.0215.01.2017

03.03.2017

Веebiklass
Kutsikaklass
Veteraniklass
Veteran (üle 10 aasta
vanune)
Juunior/noorte-/ava/kasutus/tšempionklass
Sama omaniku teine
koer

20 eur
25 eur
30 eur
Tasuta

20 eur
30 eur
35 eur
Tasuta

20 eur
35 eur
40 eur
Tasuta

25 eur
45 eur
50 eur
Tasuta

35 eur

45 eur

55 eur

65 eur

32 eur

42 eur

52 eur

62 eur

„Laps ja koer,

10 eur

10 eur

10 eur

15 eur

juuniorhandler,
seeniorhändler
paaride võistlus

Kasvataja/järglasteklass

Tasuta

Tasuta

Tasuta

Tasuta

MAJUTUSVÕIMALUSED:
Hotell „Laagna“ (aadress: Laagna, Ida-Virumaa; tel: 39 25900; www.laagna.ee)
Hotell „Inger“ (aadress: Puškini 28, Narva,; www.inger.ee)
Hotell „Central“ (aadress: Lavretsovi 5, Narva; www.centralhotel.ee)
Hotell „ King“ (aadress: Lavretsovi 9, 20307, Narva +372 3572404 www.hotelking.ee, vestaking@hot.ee)
Meresuu Spa & Hotel Aia 48a, 29023 Narva-Jõesuu
Hostel „Algus“ (aadress: Rahu 7, Narva-Jõesuu; tel: 35 77192, 372 53 4000 686)

Apartament: www.gostevoi-dom.eu
http://www.narva.ee/index.php?vasakul/turism/majutus/

KOHTUNIKUD:
NB! NÄITUSE TOIMKOND JÄTAB ENDALE ÕIGUSE VAJADUSEL
TEHA MUUDATUSI KOHTUNIKE NIMEKIRJAS

Laupäev 25.03.2017
Rühm 0:
Luis Pinto Teixeira (Portugal) kõik
tõud rühmast 0.
Rühm 1:
Joao Vasco Pocas (Portugal)
portugali lambakoer (93)
Zlatko Kraljic (Horvaatia)
welsh corgi cardigan (38), welsh
corgi pembroke (39), lõuna-vene
lambakoer (326), mallorca
lambakoer (321), mudi (238),
pikardia lambakoer (176), poola
lauskmaa-lambakoer (251), poola
podhalani lambakoer (252),
puli, (55), pumi (56)
Luis Pinto Teixeira (Portugal)
collie, lühikarvaline (296),
pikakarvaline (156), schipperke (83),
shetlandi lambakoer (88),
schapendoes (313)
Alexandr Soroko (Valgevene)
Kõik ülejäänud tõud rühmast 1

Rühm 6:
Zlatko Kraljic (Horvaatia)
dalmaatsia koer (153), rodeesia
ridgeback (146)
Petar Klaric (Horvaatia)
Kõik ülejäänud tõud rühmast 6.
Rühm 8:
Petar Klaric (Horvaatia)
labradori retriiver (122) nova scotia
retriiver (312) siledakarvaline retriiver
(121)
Joao Vasco Pocas (Portugal)
ameerika kokkerspanjel (167)
clumberspanjel (109), inglise
kokkerspanjel (5), inglise
springerspanjel (125), portugali
veekoer (37)
Zlatko Kraljic (Horvaatia)
hispaania veekoer (336), iiri
veespanjel (124), romagna veekoer
(298), ameerika veespanijel (301),
barbet (105)
Galina Zuk (Valgevene)
Kõik ülejäänud tõud rühmast 8

Laps ja koer, Juuniorhändler, Seniorhändler

Rühm 9:
Galina Zuk (Valgevene)
Puudlid, hiina harjaskoer (288),
chihuahua, pikakarvaline (218)
Jürate Butkiene (Leedu)
bologna bichon (196), coton de
tuléar (283), havanna bichon (250),
käharakarvaline bichon (215),
lõvikoerake (233), malta bichon (65),
lhasa apso (227), shih tzu
(208),tiibeti spanjel (231), tiibeti
terjer (209), prantsuse buldog (101)
Luis Pinto Teixeira (Portugal)
kromfohrlandi koer (192), bostoni
terjer (140) mops (253), belgia
grifoon (81), brüsseli grifoon (80),
väike brabandi grifoon (82)
Dušan Paunovic (Serbia)
Kõik ülejäänud tõud rühmast 9.
Rühm 10:

Joao Vasco Pocas (Portugal)
kõik tõud rühmast 10.

- Galina Zuk (Valgevene)

Pühapäev, 26.03.2017
Rühm 2:
Alexandr Soroko (Valgevene)
bernhardiin, pikakarvaline (61),
bernhardiin, lühikarvaline (61),
kaukaasia lambakoer (328), keskaasia lambakoer (335), landseer
(226), leonberger (145),
newfoundlandi koer (50), rottweiler
(147), saksa dogi (235)
Joao Vasco Pocas (Portugal)
bordoo dogi (116), brasiilia fila (225),
broholmer (315), bullmastif (157),
argentiina dogi (292), estrela
mäestikukoer, (173)hispaania mastif
(91), hovawart (190), inglise mastif
(264), mallorca dogi (249), napoli
mastif (197), jugoslaavia karjakoersarplaninac (41), pürenee mastif
(92), pürenee mäestikukoer (137),
shar pei (309), tosa (260), itaalia
corso (343), Kanaari dogi (346)
Luis Pinto Teixeira (Portugal)
ahvpinšer (186), austria pinšer (64),

Rühm 3:
Jürate Butkiene (Leedu)
west highlandi terjer (85), dandie
dinmont’i terjer (168), jaapani terjer
(259), jack russell’i terjer (345),
norfolki terjer (272), norwichi terjer
(72), sealyhami terjer (74), skye
terjer (75), šoti terjer (73), tšehhi
terjer (246), austraalia terjer (8),
cairni terjer (4), welshi terjer (78),
brasiilia terjer (341), lakelandi terjer
(70), parson russell’i terjer (339),
Dušan Paunovic (Serbia)
bullterjer (11), kääbusbullterjer (359),
staffordshire’i bullterjer (76),
austraalia siiditerjer (236), inglise
kääbusterjer (must piirdega) (13),
yorkshire’i terjer (86)
Petar Klaric (Horvaatia)
saksa jahiterjer (103), foksterjer,
karmikarvaline (169), foksterjer,
siledakarvaline (12)
Galina Zuk (Valgevene)

portugali podengo suur,
karmikarvaline (94), portugali
podengo keskmine, karmikarvaline
(94), portugali podengo väike,
karmikarvaline (94)
Galina Zuk (Valgevene)
ida-siberi laika (305), lääne-siberi
laika (306), must norra põdrakoer
(268), vene-euroopa laika (304), hall
norra põdrakoer (242)
Jürate Butkiene (Leedu)
akita (255), ameerika akita (344),
eurasier (291), jaapani spits (262),
shiba (257).
Dušan Paunovic (Serbia)
keeshond / wolfspitz (97), saksa
suurspits, valge (97), white, saksa
suurspits, põlisvärvused (97, saksa
keskmine spits, valge (97),
saksa keskmine spits, põlisvärvused
(97), saksa keskmine spits, uued
värvused (97), saksa väike spits,
valge (97), saksa väike spits,

kääbusšnautser, pipar-sool
(183),kääbusšnautser, valge (183),
kääbusšnautser, must-hõbedaga
(183), kääbusšnautser, must (183),
must terjer (327), saksa pinšer (184),
suuršnautser, must (181),
suuršnautser, pipar-sool (181),
šnautser, pipar-sool (182), šnautser,
must (182)
Jürate Butkiene (Leedu)
inglise buldog (149), do-khy (tiibeti
mastif) (230)
Dušan Paunovic (Serbia)
dobermann (143), saksa bokser
(144) B
Galina Zuk (Valgevene)
Kõik ülejäänud tõud rühmast 2

Kõik ülejäänud tõud rühmast 3
Rühm 4:
Petar Klaric (Horvaatia)
kõik tõud rühmast 4
Rühm 5:
Alexandr Soroko (Valgevene)
tai ridgeback (338), siberi husky
(270)
Joao Vasco Pocas (Portugal)
kanaari podenco, portugali podengo
suur, siledakarvaline (94), portugali
podengo keskmine, siledakarvaline
(94), portugali podengo väike,
siledakarvaline (94),

põlisvärvused (97), saksa väike
spits, uued värvused (97),
pomeranian / kääbusspits (97)
Zlatko Kraljic (Horvaatia)
kõik ülejäänud tõud rühmast 5
Rühm 7:
Petar Klaric (Horvaatia)
gordoni setter (6), iiri puna – valge
setter (330), iiri punane setter (120),
inglise pointer (1), inglise setter (2)
Zlatko Kraljic (Horvaatia)
kõik ülejäänud tõud rühmast 7

Laps ja koer, Juuniorhändler, Seniorhändler - Dušan Paunovic (Serbia)

BEST IN SHOW – Luis Pinto Teixeira

(Portugal)

