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Eesti Kennelliidu poolt kinnitatud, sertifikaadiõigusega labradori retriiverite erinäitusel järgitakse 

EKL näituse eeskirja, välja arvatud juhtudel, mida käesolev statuut reglementeerib. 

1. Värvuse sertifikaadid 

Kui erinäitusele registreeritakse sertifikaatidele võistlevatesse klassidesse (juuniori-, noorte-, ava-, 

kasutus-, tšempion-, veterani) 50 või rohkem koera (isased ja emased kokku), on korraldajal õigus 

läbi viia koerte kirjeldamine ja hindamine kolme värvuse (must, kollane ja pruun) järgi eraldi ning 

väljastada 

1.1. kuni 6 (kuus) juunior-sertifikaati (iga värvuse mõlema sugupoole esindajale eraldi) 

1.2. kuni 6 (kuus) veteran-sertifikaati (iga värvuse mõlema sugupoole esindajale eraldi) 

1.3. kuni 6 (kuus) sertifikaati (iga värvuse mõlema sugupoole esindajale eraldi) 

2. Ringi(de) töö korraldamine 

2.1. Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse isased, siis emased koerad. 

2.1.2. Kirjeldamine ja hindamine toimub igas vanuseklassis värvide järgi eraldi, järjekorras: must, 

kollane ja pruun, v.a. beebi-, kutsika-, kasvataja- ja järglasteklassis ning paaride võistlusel, mida 

värvide järgi ei jagata, vaid kirjeldamine ja hindamine viiakse läbi EKL näituse eeskirja järgi. 

2.2 BEEBI- ja KUTSIKAKLASS hinnatakse EKL näituse eeskirja järgi.  

ISASED KOERAD 

2.3 JUUNIORIKLASS 

2.3.1. Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse musta värvi koerad. Võistlust jätkavad hinde 

"SUUREPÄRANE" (edaspidi SP) saanud koerad, kelle hulgast kohtunik järjestab neli paremat. 

Kohtunik võib anda tunnustuse "SERTIFIKAADI KANDIDAAT"(edaspidi SK) nii mitmele 

võistlusklassis esitatud ja hinde SP saanud koerale, kui ta seda soovib. JUN SERT omistatakse 

parimale SK saanud koerale, kes võib selle vastu võtta (vt. EKL poolt omistatavate tšempionitiitlite 

statuut). Esimeseks tulnu võistleb mitteametlikule "Parim Must Isane" nimetusele. 

2.3.2. Seejärel kirjeldatakse ja hinnatakse kollased ja siis pruunid koerad ning JUN SERT`id 

omistatakse sarnaselt musta värvi koertele. 

2.3.3. Igas värvuses tulemusega SK, kohtadele 1-4 tulnud koerte hulgast järjestab kohtunik neli 

paremat, kes osalevad sugupoole parima võistlusel. Esimeseks tulnu võistleb Tõu Parima Juuniori 

(TPJ) või Vastassugupoole Parima Juuniori (VSPJ) nimetusele esimeseks tulnud emase juunioriga. 

Tõu Parima Juuniori võistlus toimub pärast emaste juunioride hindamist.   

2.4. NOORTEKLASS, AVAKLASS, KASUTUSKLASS, TŠEMPIONIKLASS 

2.4.1. Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse iga vanuseklassi musta värvi koerad. Võistlust jätkavad 

hinde SP saanud koerad, kelle hulgast kohtunik järjestab neli paremat (igas vanuseklassis eraldi). 

Kohtunik võib anda tunnustuse SK nii mitmele hinde SP saanud koerale, kui ta seda soovib. 

2.4.2. Igas klassis kohtadele 1-4 tulnud, SK saanud koerte hulgast järjestab kohtunik neli paremat. 

SERT omistatakse parimale SK saanud koerale, kes võib selle vastu võtta (vt. EKL poolt omistatavate 

tšempionitiitlite statuut). Igas klassis esimeseks tulnud musta värvi koer võistleb mitteametlikule  

"Parim Must Isane" nimetusele. 



2.4.3. Seejärel kirjeldatakse ja hinnatakse kollased ja siis pruunid koerad ning SERT`id omistatakse 

sarnaselt musta värvi koertele. 

2.4.4. Seejärel järjestab kohtunik kohtadele 1-4 tulnud mustade, kollaste ja pruunide koerte hulgast 

neli paremat, kes osalevad sugupoole parima võistlusel. 

2.5 VETERANIKLASS 

2.5.1 Veteraniklassi hindamine viiakse läbi ja VET SERTid omistatakse sarnaselt punktites 2.3.1. ja 

2.3.2 kirjeldatud juuniorklassi hindamisele.  

2.5.2 Igas värvuses kohtadele 1-4 tulnud SK saanud koerte hulgast järjestab kohtunik neli paremat, 

kes osalevad sugupoole parima võistlusel. Esimeseks tulnu võistleb Tõu Parima Veterani (TPV) või 

Vastassugupoole Parima Veterani (VSPV) nimetusele esimeseks tulnud emase veteraniga. Tõu 

Parima Veterani võistlus toimub pärast emaste veteranide hindamist. 

2.6. VÄRVUSE PARIMA VALIMINE 

2.6.1. Juuniori-, noorte-, ava-, kasutus-, tšempioni- ja veteraniklassis esimeseks tulnud koerte hulgast 

valib kohtunik parima (igas värvuses eraldi), kellele omistatakse mitteametlik nimetus "Parim 

Must/Kollane/Pruun Isane" 

2.7 SUGUPOOLE PARIMA VÕISTLUS 

2.7.1 Kohtunik järjestab punktides 2.3.3 ja 2.4.4 ja 2.5.2 kohtadele 1-4 tulnud koerte hulgast neli 

paremat. Esimeseks tulnu võistleb Tõu Parima (TP) või Vastassugupoole Parima (VSP) tiitlile 

esimeseks tulnud emase koeraga. 

EMASED KOERAD 

2.8 Emaste koerte hindamine toimub sarnaselt isaste koerte hindamisele. 

2.9. KASVATAJA- JA JÄRGLASTEKLASS ning PAARID hinnatakse EKL näituse eeskirja järgi. 

2.10 TÕU PARIMA VÕISTLUS 

2.10.1 Esimeseks tulnud isane ja emane koer võistlevad Tõu Parima (TP) nimetusele. Teiseks jäänud 

koer saab nimetuse Vastassugupoole Parim (VSP). 

3. Näitusel omistatakse mitteametlikud tiitlid:  

 Club Winner (TP ja VSP)  

 Junior Club Winner (TP jun ja VSP jun) 

 Veteran Club Winner (TP Vet ja VSP vet) 

 

 


