Saksa Lambakoerte Erinäituse statuudi muudatus ettepanekud.

Praegu:
0. Üldosa
Käesolev saksa lambakoerte erinäituse statuut reguleerib saksa lambakoerte erinäituste läbiviimist
Eestis. Saksa lambakoerte erinäituse statuudi aluseks on Saksamaa Saksa Lambakoerte Ühingu (SV
Verein Für Deutsche Schäferhunde) näituste eeskirjad.
Kõigil juhtudel, mida käesolev statuut ei reglementeeri, lähtutakse saksa lambakoerte erinäituste
korraldamisel ja läbiviimisel EKL näituste eeskirjast.
Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) poolt korraldatav Eesti Saksa Lambakoerte pea-erinäitus
toimub üks kord aastas tavapäraselt igal aastal maikuu esimesel nädalavahetusel. Eesti Saksa
lambakoerte pea-erinäitusel on kohtunikul võimalus anda kasutusklassis osalevatele koertele hindeks
VORZÜGLIGH – AUSLESE (eliit – märgitakse V-A).

Ettepanek
0. Üldosa
Käesolev saksa lambakoerte erinäituse statuut reguleerib saksa lambakoerte erinäituste läbiviimist
Eestis. Saksa lambakoerte erinäituse statuudi aluseks on Saksamaa Saksa Lambakoerte Ühingu (SV
Verein Für Deutsche Schäferhunde) näituste eeskirjad.
Kõigil juhtudel, mida käesolev statuut ei reglementeeri, lähtutakse saksa lambakoerte erinäituste
korraldamisel ja läbiviimisel EKL näituste eeskirjast.
Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) poolt korraldatav Eesti Saksa Lambakoerte pea-erinäitus
toimub üks kord aastas soovituslikult igal aastal maikuu esimesel nädalavahetusel. Eesti Saksa
lambakoerte pea-erinäitusel on kohtunikul võimalus anda kasutusklassis osalevatele koertele hindeks
VORZÜGLIGH – AUSLESE (eliit – märgitakse V-A).
Põhjendus:
Selle punkti muudatuse soovituse tegi EKL-i juhatus.

Praegu:
4.1.1. VORZÜGLIGH – AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda vaid Eesti Saksa Lambakoerte
Ühingu peaerinäitusel kasutusklassi koerale, kes on saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb
lahti“ , kel on olemas kehtiv aretuskontrolli (Körung) tulemus ja kes VA- hinde omistamisel omab
koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt esimeses astmes
(IPO1/SchH1/VPG1) või IPO-R koolitusalal vähemalt A taseme tulemust.

Ettepanek:
4.1.1. VORZÜGLIGH – AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda vaid Eesti Saksa Lambakoerte
Ühingu peaerinäitusel kasutusklassi koerale, kes on saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb
lahti“ , kel on olemas kehtiv aretuskontrolli (Körung) tulemus ja kes VA- hinde omistamisel omab
koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal (IGP,IPO/SchH/VPG) vähemalt esimeses astmes (IGP1,
IPO1/SchH1/VPG1) või IPO-R koolitusalal vähemalt A taseme tulemust.

Selgitus: 2019 aastast hakkab kehtima uus eeskiri ja IPO muutub IGP-ks

Praegu:
3.2. Koera registreerimisel kasutusklassi peab olema täidetud vähemalt üks alljärgnevatest nõuetest:
- kuulekuskoolitus 1. aste;
- aretuskontroll;
- töökatse tulemus, mis on kehtiv koera elukohamaal erinäitusel kasutusklassi registreerimisel;
- rahvusvaheliselt tunnustatud töökatse tulemus (IPO, SchH, VPG, IPO-R, vm).

Ettepanek:
3.2. Koera registreerimisel kasutusklassi peab olema täidetud vähemalt üks alljärgnevatest nõuetest:
- kuulekuskoolitus 1. aste;
- aretuskontroll;
- töökatse tulemus, mis on kehtiv koera elukohamaal erinäitusel kasutusklassi registreerimisel;
- rahvusvaheliselt tunnustatud töökatse tulemus (IGP,IPO, SchH, VPG, IPO-R vm).
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