
     1) tasun osavõtutasu panka 
     2) täidan ja saadan ära  www.rksk.ee 
     online koera näitusele registreerimise lehe, 
     millele lisan kaasa koera tõutunnistuse ja     
     maksekorralduse koopiad 
 

     * saan reply-na e-mailile kinnituse, et     
      näitusele registreerumine on pärale jõudnud 

        
 

              KAKS   KÕIKIDE  TÕUGUDE  DRIVE-IN  KOERTENÄITUST 

             RAKVERES   20. ja 21. OKTOOBRIL  2012 
                 

 

Rakveres,  Kastani 12     RAKVERE SPORDIHALLIS           koerte hindamine näitustel algab kell 9.30 
Näitused on kinnitatud EKL näituste kalenderplaanis.  
Parimatele koertele eesti välimikutšempioni sertifikaat – SERT. Parimatele juunioridele juunior-sertifikaat  - JUN-SERT  

 

KORRALDAJA: RAKVERE KOERTESÕPRADE KLUBI                    
INFO: tel: +372 52 192 94  Maire Tõnurist    
                                                                                                           PEASPONSOR 

VÕISTLUSKLASSID:  

 

 Beebikutsikad (4 - 6 kuud)       TP BEEBI (ei jätka osalemist rühmavõistlustel) 
 Kutsikaklass  (6 - 9 kuud)        TP KUTS  KUTS BIS 
 Juunioriklass  (9 - 18 kuud)     võistlevad  JUN-SERT´ile TP JUN    JUN BIS  
 Noorte klass  (15 - 24 kuud)                                      
 Avatud klass  (al. 15 kuud)                                
 Kasutusklass  (al. 15 kuud)               töötõendiga      
 Tšempioniklass  (al. 15 kuud)        CH diplomiga     
 Veteraniklass  (al. 8 aastast)    TP VET   (+ VET CH )     VET BIS                                                                       
 
LISAVÕISTLUSED:                                                                                                                                                                      
 Paaride võistlus: samale omanikule kuuluvad samatõulised (alates 9 kuu vanusest) isane ja emane koer võistluspaarina 
 Junior Handler: noorem vanuserühm 10-13 aastastele ja vanem vanuserühm 14-17 aastastele handleritele 

 
 

TASUTA OSALEVAD näitusele registreeritud koerad: 
 Kasvatajaklassis: kasvataja neli kasvandikku vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist 
 Järglasteklassis: aretuskoer koos oma nelja, vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist järglasega  
 
 
 

REGISTREERIMINE  online-registreerumist kasutades peab sisaldama: 
 

 Online koera näitusele registreerimise blanketti, mille lisadesse lisada ka: 
 koera tõutunnistuse koopia  
 tasutud osavõtutasu maksekviitungi koopia 
 

 Kasutusklassi ja tšempioniklassi registreerime vaid  
selles osalemisõigust tõendavate dokumentide esitamisel. 
Tšempioni- või kasutusklassi nõutud lisadokumentideta 
registreerunud koerad võistlevad näitusel avatud klassis. 
 

 Lisavõistlustele registreerimiseks  
kasutage vastavalt paaride võistlusele ja junior handler 
võistlusele registreerimise lehti. 

 

 Vältimaks probleeme „kadumaläinud“ registreerumistega, toimub näitustele registreerimine vaid online programmi  
vahendusel. Saatnud ära registreerumise, saate programmilt koheselt automaatvastuse, et saadetis on näituse korraldajale 
nummerdatuna edastatud. Kirjutades e-mailile rksk@estpak.ee saate vajadusel esitada päringuid ja saata lisadokumente. 
 

Registreerimisdokumentide saatmise päeval kehtiv osavõtumaks tasuge Rakvere Koertesõprade Klubi pangaarvele:  
SWEDBANK arve 1120080802, maksekorraldusele tuleb märkida: koera tõug, registrinumber ja omaniku nimi.  
 

Peale osavõtutasu tasumist saatke ühekorraga ära kõik koera näitusele registreerimise dokumendid online programmi 
vahendusel. Koera näitusele registreerimise andmed (nendeks on: näitusele registreerimise leht koos tõutunnistuse koopia  
ning vajalike lisadega) ja makse laekumine peavad korraldajani jõudma samal hinnaperioodil.  
Saadetud osavõtutasu ülekannet üksi ei loeta registreerimiseks. Tasumata ja puuduvate dokumentidega registreerimisi ei arvestata. 
 

Erinädalatel 11. kuni 21. septembrini 2012 palume registreeruda vaid eelneval kokkuleppel korraldajaga!  
(tel 5219294 või e-mail: rksk@estpak.ee), saates dokumendid online-programmi vahendusel 
 

Näitusele registreerimine lõpeb 21. septembril 2012.  Seejärel, kataloogi valmimise perioodil, kuni see tehniliselt on 
võimalik, kehtib hilinenutele soodustuseta näitusele registreerimishind 50 eurot. 

 

        ?      info:                                                                                       osavõtutasu:                                       registreerumine: 
 
 

 
                                                                                                                                               

www.rksk.ee 
ONLINE 

registreerumine         

Rakvere Koertesõprade Klubi 
 

SWEDBANK  1120080802 

    tel:   +372 5219294    e-mail: rksk@estpak.ee 
 

Maire Tõnurist      EE     FIN     RUS    GB 

 

Võistlevad  
 SERT-ile 

  Kauneim koer 
mistahes klassist  
   (va kutsikas)      
  võib tulla  tõu  
parimaks, rühma-    
  ja BIS-võitjaks 



REGISTREERIMISTASUD:   

Näitusele registreeritud koerte esitamine kasvataja- ja järglasteklassis on tasuta. 
 Näitusele registreeritud koera kataloogiandmete muutmisel (va. CH tiitli saamisel CH klassi) on teenustasu 3,50 eur!  
 Näitusele registreeritud koera ei vahetata teise vastu! Osavõtutasu tagastatakse vaid vastavalt näituste eeskirjadele. 

 
 

 

Osavõtutasu oleneb kõigi vajalike / või viimasena järelesaadetud reg-dokumendi ärasaatmise kuupäevast 
 

REGISTREERIMISDOKUMENTIDE  SAATMISE  PÄEVAL  KEHTIV  OSAVÕTUMAKS 
 

 
OSAVÕTUTASUD 

 

registreeritud  
 

kuni 10.08.2012 

 

11.08.2012 – 
 

       10.09.2012 

 

E R I N Ä D A L A D 
 

 11.09 - 21.09.2012 

 

Kataloogi  
valmimise ajal 

 

 
 

4 kuni 6  kuu vanune  BEEBIKUTSIKAS 
 

   6 kuni 9  kuu vanune      KUTSIKAS 
 

     üle 8 aasta vanune        VETERAN 

25 eur 
ühele näitusele 

28 eur 
ühele näitusele 

35 eur 
ühele näitusele 

vaid eelneval 
kokkuleppel, 

kuni 
tehniliselt 

on võimalik 
juurde lisada 

mõlemale näitusele 
46 eur 

mõlemale näitusele 
52 eur 

mõlemale näitusele 
63 eur 

 

    
     9 kuu kuni 8 aasta vanune   KOER   
 

    JUN, NOO, AVA, KASUT., CH  klassis  

31 eur 
ühele näitusele 

35 eur 
ühele näitusele 

43 eur 
ühele näitusele 

 
kõigile 
50 eur 

/üks näitus/ 
 

mõlemale näitusele 
55 eur 

mõlemale näitusele 
63 eur 

 

mõlemale näitusele 
78 eur 

 

Esimese, täishinnaga registreeritud koera registreerimistasu sisaldab ka näituse kataloogi.  
Sama omaniku teine jne   kutsikas / veteran / koer samaaegsel registreerimisel  -2  eur  soodsam, ilma lisakataloogita 
 

 

 

LISAVÕISTLUSED:  PAARIDE VÕISTLUS      JUNIOR HANDLER    registreerimine võistlustele lõpeb 21. septembril 2012 
osavõtutasud: registreerumisel kuni 10.08.2012 iga võistluse osavõtutasu 12 eurot, alates 11.08.2012 iga võistluse osavõtutasu 15 eurot 
 
 

 

REKLAAM KATALOOGIS (esitamise tähtaeg 10.09.2012): Formaat A5, must-valges trükis.  Reklaam esitada trükivalmiks kujundatuna. 
Eraisikutele: Terve lehekülg 32 eurot, pool lehekülge 20 eurot. Firmadele kokkuleppehinnaga. 



KOHTUNIKUD: 
NB!  Näituse toimkond jätab endale õiguse vajadusel teha muudatusi kohtunike nimekirjas 
 

Elena Ruskovaara, Soome       Beata Petkevica, Läti        Dodo Sandahl, Rootsi        Dagmar Klein, Rumeenia 
Wilfried Peper, Saksamaa     Cristian Stefanescu, Rumeenia     Alexsey Belkin, Venemaa     Roger Vanhoenacker, Belgia 

 

 Mitte FCI tõugudel varukohtunikud: Alexey Belkin & Cristian Stefanescu 

Laupäeval, 20. oktoobril  2012 
---------------------------------------------------------- 
 RÜHM 1 
ELENA RUSKOVAARA – kõik tõud rühmast 1 

 RÜHM  2 
ELENA RUSKOVAARA – kääbuspinšer, kääbusšnautserid,  
šnautserid, naapoli mastif, pürenee mäestikukoer, rottweiler,  
saksa bokser, hispaania mastif, hovawart 
 

BEATA PETKEVICA- berni alpi karjakoer, leonberger 
 

ROGER VANHOENACKER – saksa dogid, dobermann 
 

WILFRIED PEPER – kõik ülejäänud tõud rühmast 2 
 

 RÜHM 3 
CRISTIAN STEFANESCU –  
west highlandi terjer, bullterjer, kääbusbullterjer 
 

DODO SANDAHL - kõik  ülejäänud tõud rühmast 3 
 

 RÜHM 4  
ROGER VANHOENACKER - kõik tõud rühmast 4 
 

 RÜHM 5 
DAGMAR KLEIN – samojeedi koer 
 

ALEXSEY BELKIN - kõik ülejäänud tõud rühmast 5 
 

 RÜHM 6 
CRISTIAN STEFANESCU - kõik tõud rühmast 6 
 

 RÜHM 7 
CRISTIAN STEFANESCU - kõik tõud rühmast 7 
 

 RÜHM 8 
BEATA PETKEVICA – kõik tõud rühmast 8 
 

 RÜHM 9 
ROGER VANHOENACKER – bostoni terjer, grifoonid,  
shih tzu, käharakarvaline bichon, havanna bichon, malta bichon,  
coton de tulear, mops, prantsuse buldog 
 

DAGMAR KLEIN – chihuahuad, cavalier king  
charles spanjel, puudlid, tiibeti spanjel, lõvikoerake,  
papillon, phalene, lhasa apso 
 

WILFRIED PEPER - kõik ülejäänud tõud rühmast 9 
 

 RÜHM 10 
CRISTIAN STEFANESCU - kõik tõud rühmast 10 
 

 JUNIOR HANDLER - DAGMAR KLEIN 
 

Pühapäeval, 21. oktoobril  2012 
---------------------------------------------------------- 
 RÜHM 1 
BEATA PETKEVICA- kõik tõud rühmast 1 
 

 RÜHM  2 
ELENA RUSKOVAARA – berni alpi karjakoer, broholmer,  
karsti lambakoer, mallorca dogi 
 

DODO SANDAHL -  ahvpinšer, kääbuspinšer, pinšer, 
kääbusšnautserid, šnautserid 
 

ALEXSEY BELKIN – saksa dogid, bernhardiinid, leonberger, 
newfoundlandi koer, suur sveitsi alpi karjakoer, pürenee mäetikukoer, 
hovawart, kaukaasia lambakoer, kesk-aasia lambakoer, pürenee mastif 
 

BEATA PETKEVICA- kõik ülejäänud tõud rühmast 2  
 

 RÜHM 3 
DODO SANDAHL –  
west highlandi terjer, bullterjer, kääbusbullterjer 
 

CRISTIAN STEFANESCU  - kõik ülejäänud tõud rühmast  3 
 

 RÜHM 4  
ALEXSEY BELKIN - kõik tõud rühmast  4 
 

 RÜHM 5 
CRISTIAN STEFANESCU – samojeedi koer 
 

DAGMAR KLEIN - kõik ülejäänud tõud rühmast 5 
 

 RÜHM 6 
ALEXSEY BELKIN - kõik tõud rühmast 6 
 

 RÜHM 7 
WILFRIED PEPER - kõik tõud rühmast 7 
 

 RÜHM 8 
ELENA RUSKOVAARA - kõik tõud rühmast 8 
 

 RÜHM 9 
ROGER VANHOENACKER – chihuahuad, jaapani chin, 
lõvikoerake, puudlid, papillon, phalene, hiina harjaskoer,  
pekingi koer, lhasa apso, cavalier king charles spanjel, tiibeti spanjel 
 

WILFRIED PEPER – kõik ülejäänud tõud rühmast 9 
 

 RÜHM 10 
WILFRIED PEPER - kõik tõud rühmast  10 
 

 JUNIOR HANDLER - DODO SANDAHL 
 

 
 

RAKVERE  KOERTESÕPRADE  KLUBI 
 

SOOVIB  TEILE  JA  TEIE  KOERTELE  EDUKAT  NÄITUSENÄDALAVAHETUST! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAKVERE NÄITUSTE   PEASPONSOR 
 
 
 
 
 


