
  
 
 
13. ŠOTI TERJERI

 
Sertifikaadiõigusega e
külalistemaja juures, Tuuru külas, 
Näitus algab kell 12.00 

 
Kohtunik: Natalia Leonova
 

REGISTREERIMISTA
 
1) Kuni 25. juunini  (25.06.20

Kutsikas, veteran                                            
Koer                                                 
Paarid    

 
2)  26. juunist  kuni 20. juuli
 

Kutsikas, veteran                                            
Koer                                                 
Paarid    

 
* üle 10-aastane veteran ESTÜ liik
**sama omaniku teine ja iga jär
 
Kasvataja- ja järglasteklas

 
EŠTÜ liitumismaks + aastama
liikmelisust! 

 
Registreerimine toimub 

 
Registreerimistasud maksta
 
Eesti Šoti Terjerite Tõuühing, 
IBAN EE68101022001283801
AS SEB Pank 
 
Maksekorralduse selgituse ju
registreerimisnumber;  kui mak
Maksmine ja registreerimisleh
Soodushind alates sama oma
samaaegsel registreerimisel. 

     

ITE ERINÄITUS 

erinäitu toimub 03. AUG. 2014, 
külalistemaja juures, Tuuru külas, Ridala vallas http://www.altmoisa.ee/

Natalia Leonova, kennel Scottish Tauer, Venemaa 

ASUD 

014): 
EŠTÜ  liige            Mitteliige 

                                             15 € *                     15 €                    
                                                    2 0  € **                    25 €                   

  10 €   10 € 

ini (20.07.2014): 

EŠTÜ  liige            Mitteliige
, veteran                                             15 € *                     15 €                    

er                                                    2 5  € **                    30 €                   
  10 €   10 € 

liikmele – tasuta 
järgmine koer ESTÜ liikmele -  3  € odavam 

ss tasuta. 

aks on 10+10=20 €. Liikmetel palun kontrollida ke

 kuni 20. juulini 2014. 

maksta : 

g,   
14  

uurde lisage kindlasti näitusele registreeritud koera
ksja pole koera omanik, siis ka omaniku nimi.  
ht peavad olema kooskõlas vastavalt ülaltoodud t
aniku teisest koerast (v.a. kutsikad ja veteranid) k

 

, Altmõisa 
http://www.altmoisa.ee/ 

 
                      
                    

liige 
                      
                    

ehtivat 

era nimi või 

tähtaegadega. 
kehtib koerte 



 
Registreerimisavaldusele lisage maksekorralduse koopia, vajadusel tõu-
tunnistuse koopia ning tšempionitiitlite olemasolu tõendavate dokumentide 
koopiad. 

 
NB! Kui andmed koera kohta on korrektselt kantud EKL tõuregistrisse, siis pole 
neid vaja täiendavalt tõutunnistuse ja tšempionidiplomite koopiate esitamisega 
tõendada 
 

Registreerida  saab : 
• EKL online-süsteemis: https://online.kennelliit.ee/ 

 
• posti teel (liht-, mitte tähitud kirjaga):registreerimisleht,   maksekorralduse   koopia,  

vajadusel  tõutunnistuse   koopia  ning  tšempionitiitlite olemasolu tõendavate 
dokumentide koopiad saata aadressil:  Margareta Telliskivi, Lepatriinu tee 17,  
Vääna-Jõesuu küla, Harku  vald, 76909 Harjumaa 

 
•      e-maili teel: registreerimisleht,   maksekorralduse   koopia,  vajadusel  tõutunnistuse   
koopia  ning  tšempionitiitlite olemasolu tõendavate dokumentide koopiad saata aadressil: 
erinaitus [ät] gmail.com 

 
•      faksi teel: vajalik eelnev kokkulepe telefoni teel (5131740) 

 
Palun veenduge, et Teie registreerimisdokumendid jõuaksid õigeaegselt 
Tõuühingusse ning võimalusel lisage kindlasti oma e-maili aadress! Kui te 
pole paari päeva jooksul saanud kinnitust, võtke toimkonnaga kindlasti 
ühendust! 

Kõik koerad peavad olema märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip).  
 

Registreerimisnumbrid saab kohapeal, TÜ registreerimisnumbreid ei postita.  

Lisainfo: 
Margareta Telliskivi, tel. +372 513 1740,  erinaitus [ät] gmail.com 

 
Hindamisklassid: 

 
•    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 
•    Tšempioniklass  – koerad vanuses üle 15 kuu 
•     Veteraniklass – koerad vanuses üle 8 aastat 
•     Kasvatajaklass, Järglasteklass, Paaride võistlus 

 

http://kennelliit.ee/tegevus/naitused/ 

MEELDIVA KOHTUMISENI NÄITUSEL! 

 
 


