
ESTÜ ”AASTA SAMOJEED 2016“  

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

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

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

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

 Kategoorias „Aasta koer“ tuleb esitada vähemalt viie näituse tulemused 
hindega „Suurepärane”. 

 Kategoorias " Aasta kasvataja“ tuleb esitada vähemalt  kahe näituse 
tulemused. 

 Kategoorias " Aasta aretuskoer“ tuleb esitada vähemalt  kahe näituse 
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 koefitsendiga 2  ja tõu erinäituse ( sh.  
Põhjamaiste kelgukoerte erinäituse ), Maailmavõitja näituse (WW), Euroopa Võitja 
näituse (EW), punktid korrutatakse koefitsendiga 3. 

Lisapunkte, mida koefitsentidega ei korrutata, annavad järgmised tiitlid:  

 5 lisapunkti annavad I taseme tiitlid vastavalt konkursiklassile: Maailmavõitja ja 
Euroopa Võitja. 

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

 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: 



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 
(„Aasta Kutsikas“ – kutsika- või beebiklassis, „Aasta Juunior“ - juunioriklassis, „Aasta 
Veteran“ - veteraniklassis, “Aasta Koer” - 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. 

 

 


