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1.

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
Kohaloleku kontroll:
Kohal: 129 häält, nendest 93 volitustega
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks Eve Pungas
Hääletati ühehäälselt 129 poolt;
Otsutati: Valida koosoleku juhatajaks Eve Pungas
Ettepanek: Valida häältelugejateks Felor Sepp Katriin Salumaa
Hääletati: ühehäälselt 129 poolt;
Otsustati: Valida häältelugejaks Felor Sepp Katriin Salumaa
Ettepanek: Valida koosoleku protokollijaks Maris Luberg
Hääletati ühehäälselt 129 poolt;
Otsustati: Valida koosoleku protokollijaks Maris Luberg
Ettepanek: Tuua Markus Kropeit’i sõnavõtt enne muudatusettepanekuid s.o enne punkti 6.
Hääletamine: 127 poolt; 2 vastu
Otsustati: Tuua Markus Kropeit’i sõnavõtt enne muudatusettepanekuid s.o enne punkti 6.

Ettepanek: 6nda punkti juurde tuua lisa, et juhatus volitada esitama taotlus, et EKL aktsepteeriks Saksamaal
tehtud puusa- ning küünarliigestedüsplaasia tulemusi.
Hääletamine: 1 vastu; 128 poolt
Otsustati: 6nda punkti juurde tuua lisa, et juhatust volitada esitama taotlus, et EKL aktsepteeriks Saksamaal
tehtud puusa- ning küünarliigestedüsplaasia tulemusi
Päevakorra kinnitamine:
Ettepanek kinnitada allolev päevakord:Poolt 129
Otsutati: kinnitada allolev päevakord
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Juhatuse esimehe aruanne
3. Toimkondade aruanded
Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2009
Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2009
Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2009
Majandustoimkonna aruanne 2009
4. Revisjonikomisjoni aruanne
Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruande 2009 juurde
5. Majandusaasta aruande kinnitamine
Majandusaasta aruanne 2009
5.1 Markus Kropeit sõnavõtt
6. Eeskirjade muudatusettepanekud:
• Juhatus volitada esitama taotlus, et EKL aktsepteeriks Saksamaal tehtud puusa- ning
küünarliigestedüsplaasia uuringute tulemusi.
• Aretuse erinõuded
• Aretuskontrolli eeskiri
• ESLÜ Saksa lambakoerte aretuskontrolli läbiviimise kord
• Varrukakatse läbiviimise kord aretuskontrollil
• Erinäituse statuut
• Varrukakatse läbiviimise kord erinäitustel
• ESLÜ aasta parima tiitlivõistluse eeskiri
7. Uute eeskirjade kinnitamine:
• ESLÜ universaalvõitja võistluste eeskiri
8. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused
9. Uute juhatuse liikmete valimine
10. Üldkoosoleku volitus juhatusele seoses eeskirjade muutmisega, mis on tingitud villase aluskarvaga SLK tõu
variatsioonina tunnustamisega SLK tõustandardis FCI poolt.
11. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust juhatuse esimehe juures)

2. Juhatuse esimehe aruanne
Eve Pungas: Anna Luik 2009 aasta esimees, ei ilmunud kohale, et ettekannet teha ning ei saatnud ka oma
aruannet.
3. Toimkondade aruanded
Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2009 Merlin Kanter – LISA1
Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2009 Mariliis Kõvatoomas – LISA 2
Monika Rusing: Kui palju oli koeri vähem näitustel
Eha Kõrve. 150 koera
Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2009: Margit Kuusman – LISA 3
Margit Kuusman:
Olen aretustoimkonna eestvedajana tegelenud sellega, et Eestis tehtud koerte HD/ED röntgenpildid saaksid
tulevikus aktsepteerituks ka SV poolt. Kuna hetkel Eestis tehtud röntgenpildid ja nende ametlik hinnang ei ole SV
poolt tunnustatud siis tähendab see kasvatajatele ja koeraomanikele kes soovivad oma koertega täita ka SV
aretusnõudeid, millede mitte omamine takistab meie koerte edukat esinemist Saksamaa näitustel ja aretuses,
topelt pildistamist nii Eestis kui Saksamaal ja loomulikult seeläbi ka topelt koormust rahakotile. SV-ga on
saavutatud kokkulepe, et saadame neile nn. proovihindamiseks 20 erineva koera HD/ED röntgenpildid, mis võivad
olla tehtud erinevate veterinaaride poolt ning nemad otsustavad ja annavad teada milliste kliinikute või veterinaaride
poolt tehtud pildid vastavad nende kriteeriumitele ja kvaliteedinõuetele. Seega tulevikus saaks nendes SV poolt

aktsepteeritud/tunnustatud kliinikutes tehtud röntgenpildid saata postiga otse SV-sse hindamiseks. Jääks ära
Saksamaale sõidukulu ja sealne piltide tegemise eest maksmine, tarvis tasuda vaid SV-le hindamistasud.
Ene Sikk: miks on nii, et Saksas tehtud pilte EKL ei aktsepteeri. Kas seda varianti ei saaks samuti kaaluda.
Margit Kuusmann: Seal on paar nüanssi, sellega tuleb veel tegeleda. Olen selle teemaga tuttav ning tean mille taga on probleem.
Maris Luberg: võiks teha statistikat, et kes on trahvipesakondade vanemad – lihtsalt piirangu mõttes üles panna nii
emad kui isad.
Margit Kuusmann: see on kahe otsaga asi – sest vanemateks võivad olla ka koerad väljastpoolt nn. rendikoerad
teiste maade registritest ning sellisel juhul tehtaks nendele pesakonna vanematele liiga.
Maris Luberg: mõte olekski ainult, et sinna läheks üles reaalselt sellised pesakonnad, mille pealt on ka trahvi makstud.
Astrid Lundava: EKL-s on tegemisel uus tõuraamatu määrus, kuhu ESLÜ võib samuti oma ettepanekud esitada.
Isegi juhul kui ettepanekud sõna sõnalt läbi ei lähe, saab EKL sealt ka ideesid võtta. Esimene samm tuleb alati
ette võtta, sest muidu ei muutu miski.
Majandustoimkonna aruanne 2009 – Eve Pungas LISA 4
Monika Rusing: Miks on näituste laekumiste summad mitte 0-ga lõppevad arvud – kui osalustasud on kõik 0-ga
Lõppevad.
Eve Pungas: Seal on ka igasugu nänn ja kataloogide müük, mis ei maksnud ilmtingimata kümne või viiega lõppeva summa.
Toomas Kattel: Ajakirja kulu moodustab 82% liikmemaksude laekumisest?
Eve Pungas: Jah, tegeleme hetkel trükikodade pakkumiste võtmisega, et seda kulu vähendada.
4. Revisjonikomisjoni aruanne
Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruande 2009 juurde – LISA 5
Astrid Lundava: Miks oli netis üleval juhatuse töö üldhinnang mitterahuldav, kui siin lugesite ette et on rahuldav?
Tiiu Lepp: Õige on rahuldav, mitterahuldav on trükiviga.
Veiko Väljas: Kus saab tutvuda ühingu inventari nimekirjaga?
Maris Luberg: See tuleb allkirjastatult revisjonidokumentide juurde.
5. Majandusaasta aruande kinnitamine
Majandusaasta aruanne 2009 – LISA 6
Ettepanek: Kinnitada majandusaasta aruanne 2009
Hääletati: 116 poolt; 13 vastu;
0 erapooletu
Otsustati: Kinnitada majandusaasta aruanne 2009
5.1 Markus Kropeit sõnavõtt
Margit tõlkis: Saksa lambakoer (edaspidi SLK) on edukaim tõug maailmas. Tõug on saavutanud selle edu 100 aasta
jooksul läbi väga konkreetselt kirjeldatud tõustandardi ning reglementide. SV & WUSV tegelevad eelkõige SLK kui
koeraga. Näide SV standarditest ja reeglitest ja kohaldamistest muudes maades. Olin 10 a tagasi Itaalia Siegeril kus
osales umbes 200 registreeritud koera. Nüüd, 2009 a Itaalia Siegeril olid itaallased võtnud üle enamus SV &WUSV
reglementidest, koerte arv Siegeril oli 2000 koera. See arv on juba võrreldav BSZS-ga. On palju teisi maid – Sveits,
Prantsusmaa, Holland, Prantsusmaa, kus koerte osakaal näitustel võrreldes minevikuga, kui SV reeglid ei olnud üle
võetud, on samuti märkimisväärselt suurenemas. Olen aru saanud, et paljudel on suur mure et koguaeg tuleb rohkem
koertega tegeleda – ja nõuded karmistuvad. Aga sellega ju suurenevad ka võimalused. Toon näite, miks kõik ei ole
nii kole ja raske nagu on kombeks rääkida – ka meie ühingu eakaim liige suutis SCHH1 ja SCHH2 teha oma koeraga
– see ei ole võimatu. See tähendab, et ka teised peaksid seda suutma – et rahvusvahelise standardiga ühele
tasemele jõuda. Alates 1998 on ESLÜ WUSV-i liige – ja me ei tohiks unustada, et meie eesmärk peaks olema samas
suunas oma nõuetega liikuda, nagu on mujal maailmas. Loodan, et täna punktid mis hääletusele tulevad, saavad
hääletatud nii, et inimesed mõtleksid tõust ning selle heaolust ja mitte oma emotsioonidest.
Paus 10 minutit
Kohaloleku kontroll:
Kohal 129 häält; 93 volitustega.
6. Eeskirjade muudatusettepanekud:
Juhatus volitada esitama taotlus, et EKL aktsepteeriks Saksamaal tehtud puusa- ning
küünarliigestedüsplaasia uuringute tulemusi.
Ettepanek: Juhatus volitada esitama taotlus, et EKL aktsepteeriks Saksamaal tehtud puusa- ning
küünarliigestedüsplaasia uuringute tulemusi.
•

Hääletati: ühehäälselt 129 poolt;
Otsustati: Juhatus volitada esitama taotlus, et EKL aktsepteeriks Saksamaal tehtud puusa- ning
küünarliigestedüsplaasia tulemusi.

•

Aretuse erinõuded

Praegu on alla 2-aastastele koertele aretuses kasutamise erinõuded alljärgnevad:
(Kinnitatud 15.05.2008 ESLÜ üldkoosolekul ja EKL Volinike Kogu poolt (30.11.2008 protokoll nr 2);
kehtivad 01.01.2009 -31.12.2011)
1. Alla 2-aastased saksa lambakoerad peavad aretuses kasutamiseks omama:
a) puusadüsplaasia uuringu tulemust (HD) A, B või C;
b) näitusetulemust vähemal hea või "gut" (erinäituselt);
c) koolitustulemust vähemalt ühel alal järgnevatest: KK 2, IPO, SchH/VPG, PJK, FH.
Ettepanek viia sisse alljärgnevad muudatused:
1. Alla 2-aastased saksa lambakoerad peavad aretuses kasutamiseks omama:
b) küünarliigestedüsplaasia (ED) uuringu tulemust 0, 1 või 2.
Poolt: 129 Vastu: 20
Otsustati: 1. Alla 2-aastased saksa lambakoerad peavad aretuses kasutamiseks omama:
b) küünarliigestedüsplaasia (ED) uuringu tulemust 0, 1 või 2.
c) Koera kellel on küünarliigestedüsplaasia tulemused 1 või 2 võib paaritada ainult koeraga, kelle
küünarliigestedüsplaasia uuringu tulemus on 0
Poolt
84
Vastu 45
Erapooletu
Otsustati: Koera kellel on küünarliigestedüsplaasia tulemused 1 või 2 võib paaritada ainult koeraga, kelle
küünarliigestedüsplaasia uuringu tulemus on 0.
d) Alla 2-aastased saksa lambakoerad peavad aretuses kasutamiseks omama koolitustulemust vähemalt ühel alal
järgnevatest: KK 2, IPO, SchH/VPG, PJK, FH, IPO-FH, IPO-R
Poolt: 122
Vastu 0
Erapooletu 7
Otsustati: d) Alla 2-aastased saksa lambakoerad peavad aretuses kasutamiseks omama koolitustulemust vähemalt
ühel alal järgnevatest: KK 2, IPO, SchH/VPG, PJK, FH, IPO-FH, IPO-R
Praegu:
Enne 2-aastaseks saamist võib isast koera aretuses kasutada maksimaalselt kaks korda v.a
juhul, kui ta on läbinud aretuskontrolli. Aretuskontrolli läbimise korral piirangut ei ole.
Ettepanek 1:
Enne 2-aastaseks saamist võib isast koera aretuses kasutada maksimaalselt üks kord v.a juhul, kui ta
on läbinud aretuskontrolli. Aretuskontrolli läbimise korral piirangut ei ole.
Margit: Mis selle mõte on+
Tarvo Alev. Emast saab 1 korra, isast peaks ka saama siis.
Hääletati: Poolt: 23 Vastu 94 Erapooletu: 12
Otsutati: Mitte muudatust sisse viia.
Ettepanek: Erinõuete muudatused hakkavad kehtima alates 01.01.2011,a järgmiselt:
Ettepanek 1:
Alates 2005. aastast sündinud koertele
Hääletati: Poolt: 0
Ettepanek 2:
Alates 2009. aastast sündinud koertele
Hääletati: Poolt: 64
Ettepanek 3: Alates 2010 sündinud koertele:
Poolt: 40
Ettepanek 4:
Kõikidele koertele.
Hääletati: Poolt:23

OTSUSTATI: Erinõuete muudatused hakkavad kehtima alates 01.01.2011,a järgmiselt:
Hakkab kehtima alates 2009 aastast sündinud koertele.

•

Aretuskontrolli eeskiri

Lahkus 2 häält – Astrid Lundava ja Heljo Miir
Eve Pungas: Hetkeseis on selline, mis ei kajasta põhikirja sisse viidud muudatust, mis taolise regulatsiooni
muudatuse pädevuse annab ESLÜ üldkoosolekule, reeglites aga on see endiselt juhatuse pädevuses. Kuigi juhatus
oma tegevuses on sellise regulatsiooni osas lähtunud põhikirjas sätestatust, tuleks ka reeglites asi põhikirjaga
kooskõlasse viia.
Hetkel sõnastus p 1 . 2 Aretuskontrolli eeskirja vastuvõtmise ja muutmise üle ESLÜ juhatus.
Ettepanek:
p 1 . 2 Aretuskontrolli eeskirja vastuvõtmise ja muutmise üle otsustab ESLÜ üldkoosolek.
Poolt: ühehäälselt 127
OTSUSTATI: Kinnitada p1.2 sõnastuseks: Aretuskontrolli eeskirja vastuvõtmise ja muutmise üle otsustab ESLÜ
üldkoosolek.
Hetkel:
p 4.1 d) omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest koolitusaladest: KK, PJK, FH, IPO,
SchH/VPG või koera päritolumaal aretuseks aksepteeritavat koolitustulemust;
Ettepanek:
p 4.1 d) omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest koolitusaladest: KK, PJK, FH, IPO,
SchH/VPG, IPO-FH, IPO-R või koera päritolumaal aretuseks aksepteeritavat koolitustulemust;
Poolt : ühehäälselt 127
OTSUSTATI: Kinnitada p 4.1 sõnastuses omama koolitustulemust vähemalt ühes järgnevatest koolitusaladest: KK,
PJK, FH, IPO,SchH/VPG, IPO-FH, IPO-R või koera päritolumaal aretuseks aksepteeritavat koolitustulemust

Hetkel:
p 4.1 e) omama kehtivat düsplaasiauuringu tulemust (lubatud A, B või C aste);
Ettepanek:
p 4.1 e) omama kehtivat puusa- (lubatud A, B või C aste) ja küünarliigeste (lubatud 0, 1 või 2
aste) düsplaasiauuringu tulemust;
Poolt: ühehäälselt 127
Otsustati: Kinnitada sõnastus p 4.1 e) omama kehtivat puusa- (lubatud A, B või C aste) ja küünarliigeste (lubatud 0, 1
või 2 aste) düsplaasiauuringu tulemust;

Hetkel:
p 4.2 Kui aretuskontrollis osaleva koera omanik ei ole ESLÜ või tema liikmesorganisatsiooni
liige, peab ta aretuskontrollis osalemiseks tasuma kahekordse ESLÜ liikmele kehtestatud
aretuskontrollil osalemise tasu.
Ettepanek:
P 4.2 Aretuskontrollis osaleva koera eest peab olema makstud osalustasu vastavalt kehtivale
hinnakirjale.
Poolt 104; Vastu 21; Erapooletu 2
Otsustati: Kinnitada sõnastus: P 4.2 Aretuskontrollis osaleva koera eest peab olema makstud osalustasu vastavalt
kehtivale hinnakirjale.

Hetkel:
p 7.4 Aretuskontrolli mitteläbimisel võib koer aretuskontrollil uuesti osaleda, kui eelmisel
aretuskontrollil osalemisest on möödunud vähemalt kolm kuud.

Ettepanek:
p 7.4 – kaotada ära see punkt
Poolt 102 Vastu 13 Erapooletu 12
Otsustati: Kaotada p 7.4

•

ESLÜ Saksa lambakoerte aretuskontrolli läbiviimise kord

Hetkel:
p 1.1 ESLÜ saksa lambakoerte aretuskontrolli (edaspidi aretuskontroll) läbiviimisel lähtutakse ESLÜ saksa
lambakoerte aretuskontrolli eeskirjast ja varrukakatse läbiviimise korrast ESLÜ aretuskontrollis.
Ettepanek:
p 1.1 Eesti saksa lambakoerte aretuskontrolli (edaspidi aretuskontroll) läbiviimisel lähtutakse ESLÜ saksa
lambakoerte aretuskontrolli eeskirjast ja varrukakatse läbiviimise korrast ESLÜ aretuskontrollis.
Poolt 125 Vastu Erapooletu 2
Otsustati: Kinnitada sõnastus
p 1.1 Eesti saksa lambakoerte aretuskontrolli (edaspidi aretuskontroll) läbiviimisel lähtutakse ESLÜ saksa
lambakoerte aretuskontrolli eeskirjast ja varrukakatse läbiviimise korrast ESLÜ aretuskontrollis
Hetkel:
p 1.4 Aretuskontrolli toimumise kuupäev, hindav aretuskontrolli spetsialist ja vajadusel ka osalevate koerte
arvu ülempiir kinnitatakse juhatuse poolt ning aretuskontroll viiakse läbi, kui sellele on vähemalt üks kuu
enne järgmist graafikus toodud aretuskontrolli toimumise kuupäeva registreerunud vähemalt kolm
koera.
Ettepanek 1:
p 1.4 Aretuskontrolli toimumise kuupäev, hindav aretuskontrolli spetsialist ja vajadusel ka osalevate koerte
arvu ülempiir kinnitatakse juhatuse poolt ning aretuskontroll viiakse läbi, kui sellele on registreerimistähtaja
lõpuks registreerunud vähemalt viis (5) koera.
Poolt: 4
Ettepanek 2:
p 1.4 Aretuskontrolli toimumise kuupäev, hindav aretuskontrolli spetsialist ja vajadusel ka osalevate koerte
arvu ülempiir kinnitatakse juhatuse poolt ning aretuskontroll viiakse läbi, kui sellele on registreerimistähtaja
lõpuks registreerunud vähemalt viis (5) koera või vähemalt kolm (3) koera juhul, kui aretuskontrolli taotleja tasub
kõik aretuskontrolliga seotud kulud, kuid mitte rohkem kui kahe ESLÜ liikmele kuuluva koera esmase aretuskontrolli
registreerimistasud.
Poolt: 119
Otsustati: Kinnitada sõnastus p 1.4 Aretuskontrolli toimumise kuupäev, hindav aretuskontrolli spetsialist ja vajadusel
ka osalevate koerte arvu ülempiir kinnitatakse juhatuse poolt ning aretuskontroll viiakse läbi, kui sellele on
registreerimistähtaja lõpuks registreerunud vähemalt viis (5) koera või vähemalt kolm (3) koera juhul, kui
aretuskontrolli taotleja tasub kõik aretuskontrolliga seotud kulud, kuid mitte rohkem kui kahe ESLÜ liikmele kuuluva
koera esmase aretuskontrolli registreerimistasud.
Hetkel:
p 1.4.2 Kui koerte vähesuse tõttu aretuskontrolli ei korraldata, tagastatakse registreerunud koerte
omanikele soovi korral aretuskontrollil osalemise tasu (soovist tuleb teatada aretustoimkonnale vähemalt
kuu enne järgmist graafikus toodud aretuskontrolli toimumise kuupäeva) või loetakse nad automaatselt
järgmisele aretuskontrollile registreerunuteks.
Ettepanek:
p 1.4.2 Kui koerte vähesuse tõttu aretuskontrolli ei korraldata, tagastatakse registreerunud koerte
omanikele soovi korral aretuskontrollil osalemise tasu (soovist tuleb teatada aretustoimkonnale hiljemalt
kuupäevaks, kui aretuskontroll oleks pidanud toimuma) või loetakse nad automaatselt järgmisele
aretuskontrollile registreerunuteks.
Poolt 118
Otsustati: Kinnitada sõnastus: p 1.4.2 Kui koerte vähesuse tõttu aretuskontrolli ei korraldata, tagastatakse
registreerunud koerte omanikele soovi korral aretuskontrollil osalemise tasu (soovist tuleb teatada aretustoimkonnale
hiljemalt kuupäevaks, kui aretuskontroll oleks pidanud toimuma) või loetakse nad automaatselt järgmisele
aretuskontrollile registreerunuteks.
Hetkel:

p 2.1.1 Koer loetakse aretuskontrollile registreerunuks, kui mõlemad nõuded on täidetud.
Ettepanek:
p 2.1.1 Koer loetakse aretuskontrollile registreerunuks, kui kõik nõuded on täidetud
registreerimistähtaja lõpuks.
Poolt: 127
Otsustati: Kinnitada sõnastus p 2.1.1 Koer loetakse aretuskontrollile registreerunuks, kui kõik nõuded on täidetud
Hetkel:
p 3.1 d) puusaliigese düsplaasia hinnang.
Ettepanek:
p 3.1 d) puusa – ja küünarliigese düsplaasia hinnang.
Poolt 127
Otsustati: Kinnitada sõnastus: d) puusa – ja küünarliigese düsplaasia hinnang.
Hetkel: nimetatud sisuga punkt puudub.
Ettepanek:
p 3.1.2 Aretuskontrollile saabudes peab koeraomanik korraldajale esitama punktis 3.1 loetletud
originaaldokumendid. Eluaegse aretuskontrolli puhul ka esmase aretuskontrolli hinnangulehe
originaali või selle väljaandja poolt kinnitatud koopia.
Poolt 127
Otsustati: Kinnitada sõnastus: p 3.1.2 Aretuskontrollile saabudes peab koeraomanik korraldajale esitama punktis 3.1
loetletud originaaldokumendid. Eluaegse aretuskontrolli puhul ka esmase aretuskontrolli hinnangulehe originaali või
selle väljaandja poolt kinnitatud koopia.
Hetkel:
p 4.1.1 Korraldaja kohustub enne blanketi aretuskontrolli spetsialistile andmist sellele kantud andmed koera
omaniku poolt esitatud dokumendi koopiate alusel üle kontrollima.
Ettepanek:
p 4.1.1 Korraldaja kohustub enne blanketi aretuskontrolli spetsialistile andmist sellele kantud andmed koera
omaniku poolt esitatud originaaldokumentide või kinnitatud koopia alusel üle kontrollima.
Poolt 125 ; Vastu: 0; Erapooletu 2
Otsustati kinnitada sõnastus: p 4.1.1 Korraldaja kohustub enne blanketi aretuskontrolli spetsialistile andmist sellele
kantud andmed koera omaniku poolt esitatud originaaldokumentide või kinnitatud koopia alusel üle kontrollima.

•

Varrukakatse läbiviimise kord aretuskontrollil

Praegu: ettepanek on lisada allolevad punktid:
Ettepanek:
p 1.4 Korraldaja kontrollib vahetult peale varrukakatse sooritust koera identifitseerimisnumbrit
(tätoveering või mikrokiip).
Poolt: 127
Otsustati kinnitada p 1.4: Korraldaja kontrollib vahetult peale varrukakatse sooritust koera identifitseerimisnumbrit
(tätoveering või mikrokiip).
Ettepanek:
p 1.5 Koer peab kandma metallist kaelarihma, millel puuduvad ogad, elekter või muud mõjutusvahendid.
Poolt: 127
Otsustati kinnitada p1.5: Koer peab kandma metallist kaelarihma, millel puuduvad ogad, elekter või muud
mõjutusvahendid.
Hetkel:
p 3.1.4 Kui koer ei kannata ähvardust ja lööke välja ja laseb sellest lahti või haara varrukast, peab
varrukamees ähvardust jätkama ja peatuma alles aretuskontrolli spetsialisti märguandel.
Ettepanek:
p 3.1.4 Kui koer ei kannata ähvardust ja lööke välja ja laseb varrukast lahti aga seejärel üritab
uuesti haarata, peab varrukamees ähvardust jätkama (ilma koera löömata) ja peatuma alles
aretuskontrolli spetsialisti märguandel.
Poolt: 127

Otsustati kinnitada p 3.1.4: Kui koer ei kannata ähvardust ja lööke välja ja laseb varrukast lahti aga seejärel üritab
uuesti haarata, peab varrukamees ähvardust jätkama (ilma koera löömata) ja peatuma alles
aretuskontrolli spetsialisti märguandel.
Hetkel:
p 3.1.6 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel läheb koerajuht koera juurde, võtab tal kaelarihmast
kinni või paneb rihma otsa ja liigub seejärel varjesse nr 1.
Ettepanek:
p 3.1.6 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel läheb koerajuht koera juurde, võtab tal kaelarihmast
kinni või paneb rihma otsa ja liigub seejärel varjesse nr 1 või 2.
Poolt: 127
Otsutati kinnitada p 3.1.6 sõnastus: Aretuskontrolli spetsialisti märguandel läheb koerajuht koera juurde, võtab tal
kaelarihmast kinni või paneb rihma otsa ja liigub seejärel varjesse nr 1 või 2.
Hetkel:
p 3.2.1 Koerajuht koos koeraga ootab varjes nr 1 ja varrukamees läheb varjesse nr 2 (kui
aretuskontrollis töötab kaks varrukameest, lahkub esimesena töötanud varrukamees rahulikult platsilt
ja eemaldub koera vaateväljast).
Ettepanek:
p 3.2.1 Koerajuht koos koeraga ootab varjes nr 1 või 2 ja varrukamees läheb varjesse nr 2 või 1 (kui
aretuskontrollis töötab kaks varrukameest, lahkub esimesena töötanud varrukamees rahulikult platsilt
ja eemaldub koera vaateväljast).
Poolt: 127
Otsustati kinnitada sõnastus 3.2.1: Koerajuht koos koeraga ootab varjes nr 1 või 2 ja varrukamees läheb varjesse nr
2 või 1 (kui aretuskontrollis töötab kaks varrukameest, lahkub esimesena töötanud varrukamees rahulikult platsilt
ja eemaldub koera vaateväljast).
Hetkel:
p 3.2.2 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel väljub koerajuht koos koeraga varjest ja liigub punkti C
(asub umbes 70-80 sammu kaugusel varjest nr 2). Sinna jõudes koerajuht peatub, võtab koeralt rihma
ära ja paneb selle taskusse või üle vasaku õla. Koerajuht võib hoida koera kaelarihmast kinni.
Ettepanek:
p 3.2.2 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel väljub koerajuht koos koeraga varjest ja liigub punkti C
(asub umbes 70-80 sammu kaugusel varjest nr 2 või 1). Sinna jõudes koerajuht peatub, võtab koeralt
rihma ära ja paneb selle taskusse või üle vasaku õla. Koerajuht võib hoida koera kaelarihmast kinni.
Poolt: 127
Otsustati kinnitada p 3.2.2 sõnastus: Aretuskontrolli spetsialisti märguandel väljub koerajuht koos koeraga varjest ja
liigub punkti C (asub umbes 70-80 sammu kaugusel varjest nr 2 või 1). Sinna jõudes koerajuht peatub, võtab koeralt
rihma ära ja paneb selle taskusse või üle vasaku õla. Koerajuht võib hoida koera kaelarihmast kinni.
Hetkel:
p 3.2.3 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel väljub varrukamees normaalsel kõnnil varjest nr 2, liigub
mõned sammud koera ja koerajuhi suhtes risti, pöördub siis nende poole ning alustab hüüatuse ja
ähvarduseks tõstetud nuudiga rünnakut.
Ettepanek:
p 3.2.3 Aretuskontrolli spetsialisti märguandel väljub varrukamees normaalsel kõnnil varjest nr 2 või 1,
liigub mõned sammud koera ja koerajuhi suhtes risti, pöördub siis nende poole ning alustab hüüatuse
ja ähvarduseks tõstetud pehme nuudiga rünnakut.
Poolt: 127
Otsustati kinnitada p3.2.3 sõnastus: Aretuskontrolli spetsialisti märguandel väljub varrukamees normaalsel kõnnil
varjest nr 2 või 1,liigub mõned sammud koera ja koerajuhi suhtes risti, pöördub siis nende poole ning alustab
hüüatuse ja ähvarduseks tõstetud pehme nuudiga rünnakut.
Hetkel:
p 3.2.4 Kui varrukamees on alustanud rünnakut, laseb koerajuht kohtuniku märguandel koera lahti,
jäädes ise punkti C seisma. Koer peab koheselt ja enesekindlalt varrukamehe ründe tõrjuma, haarates
varrukast tugeva ja sügava haardega. Kui koer on varrukast haaranud, ähvardab varrukamees teda
pehme nuudiga, kuid ei löö teda.
Ettepanek:

p 3.2.4 Kui varrukamees on alustanud rünnakut, laseb koerajuht kohtuniku märguandel koera lahti
(koerajuht võib anda ründekäsu), jäädes ise punkti C seisma. Koer peab koheselt ja enesekindlalt
varrukamehe ründe tõrjuma, haarates varrukast tugeva ja sügava haardega. Kui koer on varrukast
haaranud, ähvardab varrukamees teda pehme nuudiga, kuid ei löö teda.
Poolt: 127
Otsustati kinnitada p 3.2.4 sõnastus: Kui varrukamees on alustanud rünnakut, laseb koerajuht kohtuniku märguandel
koera lahti (koerajuht võib anda ründekäsu), jäädes ise punkti C seisma. Koer peab koheselt ja enesekindlalt
varrukamehe ründe tõrjuma, haarates varrukast tugeva ja sügava haardega. Kui koer on varrukast
haaranud, ähvardab varrukamees teda pehme nuudiga, kuid ei löö teda.

Hetkel:
p 3.3.1 Esmakorde aretuskontrollitulemuse saamisel võib koer varrukakatse sooritada ka siis, kui ta ei
käi korrektselt kõrval, kuid ilmutab soorituse jooksul siiski head instinktikäitumist, enesekindlust,
koormuse taluvust ja korrektset haaret. Eluaegse aretuskontrolli tulemuse saamiseks peab koer
varrukakatse sooritamiseks käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% ettenähtud vahemaast. Kui
koer jookseb koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist, katse katkestatakse ning koerajuhile
antakse uus võimalus katse alustamiseks. Kui koer ei püsi ka teisel korral koerajuhi kontrolli all
vähemalt 50% vabalt kõrvalkõnni tee pikkusest, loetakse varrukakatse mittesooritatuks.
Asendada allolevates ettepanekutes 2 korda 3 korraga.
Poolt: 127
Otsustati: allolevates ettepanekutes asendada 2 kord 3 korraga.
Ettepanek 1:
p 3.3.1 Nii esmakordse kui ka eluaegse aretuskontrollitulemuse saamisel peab koer
varrukakatse sooritamiseks käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% ettenähtud
vahemaast. Kui koer jookseb koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist, katse
katkestatakse ning koerajuhile antakse uus võimalus katse alustamiseks. Kui koer ei püsi ka
kolmandal korral koerajuhi kontrolli all vähemalt 50% vabalt kõrvalkõnni tee pikkusest, loetakse
varrukakatse mittesooritatuks
Poolt: 78
Ettepanek 2:
Lisa Ettepanekule1: Nii esmakordse kui ka eluaegse aretuskontrollitulemuse saamisel peab koer
varrukakatse sooritamiseks käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% ettenähtud vahemaast. Kui
koer jookseb koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist, katse katkestatakse ning koerajuhile
antakse uus võimalus katse alustamiseks. Kui koer ei püsi ka kolmandal korral koerajuhi kontrolli all
vähemalt 50% vabalt kõrvalkõnni tee pikkusest, loetakse varrukakatse mittesooritatuks eluaegse
aretuskontrolli puhul. Esmakordse aretuskontrolli puhul, kui koer ei püsi ka kolmandal korral
koerajuhi kontrolli all vähemalt 50% vabalt kõrvalkõnni tee pikkusest, loetakse varrukakatse
sooritatuks ja koer võib saada aretuskontrolli tulemuseks EST-II.
Muudatus hakkab kehtima alates 01.01.2011.
Poolt: 26
Otsustati: Kinnitada p 3.3.1 sõnastus 78 poolthäälega
p 3.3.1 Nii esmakordse kui ka eluaegse aretuskontrollitulemuse saamisel peab koer
varrukakatse sooritamiseks käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% ettenähtud
vahemaast. Kui koer jookseb koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist, katse
katkestatakse ning koerajuhile antakse uus võimalus katse alustamiseks. Kui koer ei püsi ka
kolmandal korral koerajuhi kontrolli all vähemalt 50% vabalt kõrvalkõnni tee pikkusest, loetakse
varrukakatse mittesooritatuks
Hetkel:
p 3.3 1 Kui koer laseb varrukakatse mõlemas soorituses lubatud viisil varrukast lahti, märgitakse
aretuskontrolli hinnangusse „laseb käsu peale lahti“. Vastasel juhul (ka siis, kui laseb lahti vaid ühes
soorituses) märgitakse aretuskontrolli hinnangusse „ei lase käsu peale lahti“. Esmakordsel
aretuskontrollil ei mõjuta kumbki märge aretuskontrolli tulemust. Eluaegse aretustulemuse saamiseks
peab koer käsu peale lahti laskma.
Ettepanek:
p3.3.2 Kui koer laseb varrukakatse mõlemas soorituses nõutud viisil varrukast lahti, märgitakse

aretuskontrolli hinnangusse „laseb käsu peale lahti“. Vastasel juhul (ka siis, kui laseb lahti vaid ühes
soorituses) märgitakse aretuskontrolli hinnangusse „ei lase käsu peale lahti“. Esmakordsel
aretuskontrollil ei mõjuta kumbki märge aretuskontrolli tulemust. Eluaegse aretustulemuse saamiseks
peab koer käsu peale lahti laskma.
Poolt 127
Otsustati kinnitada p 3.3.2 sõnastus: Kui koer laseb varrukakatse mõlemas soorituses nõutud viisil varrukast lahti,
märgitakse aretuskontrolli hinnangusse „laseb käsu peale lahti“. Vastasel juhul (ka siis, kui laseb lahti vaid ühes
soorituses) märgitakse aretuskontrolli hinnangusse „ei lase käsu peale lahti“. Esmakordsel
aretuskontrollil ei mõjuta kumbki märge aretuskontrolli tulemust. Eluaegse aretustulemuse saamiseks
peab koer käsu peale lahti laskma.
Hetkel: nimetatud punkt eeskirjast puudub
Ettepanek:
P 3.3.3 Kui koerajuht eirab käesolevas korras sätestatud nõudeid, siis sooritus katkestatakse
ja varrukakatse loetakse mittesooritatuks.
Poolt: 125; Erapooletu: 2
Otsustati lisada p 3.3.3 sõnastuses: Kui koerajuht eirab käesolevas korras sätestatud nõudeid, siis sooritus
katkestatakse ja varrukakatse loetakse mittesooritatuks.
Hetkel:
Aretuskontrolli varrukakatse skeem: LISA 7; LISA 8
Ettepanek: Kinnitada mõlemad skeemid:
Poolt 127
Otsustati: Kinnitada mõlemad (LISA 7 & LISA 8 skeemid).
Ettepanek: Nimetatud muudatused hakkavad kehtima 1.01.2011
Poolt: 70
Ettepanek: Nimetatud muudatused hakkavad kehtima 1.08.2010
Poolt: 55
Ettepanek: Nimetatud muudatused hakkavad kehtima vastuvõtmise hetkest
Poolt 0
Otsustati: Nimetatud muudatused hakkavad kehtima 1.01.2011
Paus 5 minutit
Lahkus Tiiu Lepp, delegeeris hääle Meeli Puusepale.
Häälte kontroll: Kohal 126 häält

•

Erinäituse statuut

Hetkel:
0. Üldosa
Käesoleva saksa lambakoerte erinäituse statuudi aluseks on Saksamaa Saksa Lambakoerte
Ühingu (SV) näituste eeskirjad. Kõigil juhtudel, mida käesolev statuut ei reglementeeri, lähtutakse
saksa lambakoerte erinäituste korraldamisel ja läbiviimisel EKL näituste eeskirjast (kinnitatud EKL
Volinike Kogus 20.11.2004, protokoll nr 4).
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 (kinnitatud EKL Volinike Kogus 20.11.2004, protokoll nr 4).
Poolt 124
Vastu: 0 Erapooletu 2
Otsustati kinnitada 0 Üldosa sõnastuseks: 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 (kinnitatud EKL Volinike Kogus 20.11.2004, protokoll nr 4).
Hetkel:
1.1. Saksa lambakoerte erinäitust ei või korraldada nädalavahetusel, mil toimub saksa
lambakoerte pea-erinäitus Saksamaal (Bundessiegerzuchtschau).
Ettepanek:
1.1. Saksa lambakoerte erinäitust ei või korraldada nädalavahetustel, mil toimuvad saksa
lambakoerte pea-erinäitus Saksamaal (Bundessiegerzuchtschau) ja saksa lambakoerte
pea-erinäitus Eestis.
Poolt 126
Otsustati kinnitada p 1.1 sõnastus: Saksa lambakoerte erinäitust ei või korraldada nädalavahetustel, mil toimuvad
saksa lambakoerte pea-erinäitus Saksamaal (Bundessiegerzuchtschau) ja saksa lambakoerte pea-erinäitus Eestis.
Ettepanek: lisada statuuti järgmine punkt 2.3, et garanteerida, et erinäituste tulemused ka kohaliku tõuühinguni
jõuaksid:
2.3. Täidetud ja näituse eest vastutava isiku poolt kinnitatud kataloog tuleb esitada hiljemalt 14
päeva pärast näituse lõppemist tõuühingule (Eesti Saksa Lambakoerte Ühing).
Poolt: 126
Otsustati lisada p 2.3 sõnastuses: Täidetud ja näituse eest vastutava isiku poolt kinnitatud kataloog tuleb esitada
hiljemalt 14 päeva pärast näituse lõppemist tõuühingule (Eesti Saksa Lambakoerte Ühing).
Hetkel:
4.1.1. VORZÜGLIGH - AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda
vaid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu pea-erinäitusel kasutusklassi koerale, kes on
saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, kes on läbinud aretuskontrolli ja kes
omab rahvusvaheliselt tunnustatud töökatse tulemust.
Ettepanek 1:
4.1.1. VORZÜGLIGH - AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda
vaid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu pea-erinäitusel kasutusklassi koerale, kes on
saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, kes on läbinud aretuskontrolli ja kes
esmakordselt VA-hinde omistamisel omab koolitustulemust rahvusvahelisel
koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt teises astmes (IPO-2/SchH2/VPG2). Teist või
mitmendat korda VA-hinde omistamisel peab koer omama koolitustulemust
rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) kõrgeimas ehk kolmandas astmes (IPO3/SchH3/VPG3).
Poolt: 5
Ettepanek 2:
4.1.1. VORZÜGLIGH - AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda
vaid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu pea-erinäitusel kasutusklassi koerale, kes on
saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, kes on läbinud aretuskontrolli ja kes
esmakordselt VA-hinde omistamisel omab koolitustulemust rahvusvahelisel
koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt esimeses astmes (IPO-1/SchH1/VPG1); teist
korda VA-hinde omistamisel omab koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal
(IPO/SchH/VPG) vähemalt teises astmes (IPO-2/SchH2/VPG2) ja alates kolmandast
korrast VA-hinde omistamisest peab koer omama koolitustulemust
rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) kõrgeimas ehk kolmandas astmes (IPO3/SchH3/VPG3).
Poolt: 0
Ettepanek 3:
4.1.1. VORZÜGLIGH - AUSLESE (eliit – märgitakse V-A). V-A võib anda
vaid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu pea-erinäitusel kasutusklassi koerale, kes on
saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, kes on läbinud aretuskontrolli ja kes
esmakordselt Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu peaerinäitusel VA-hinde omistamisel omab koolitustulemust
rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt esimeses astmes (IPO-1/SchH1/VPG1); alates
teisest korrast Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu peaerinäitusel VA-hinde omistamisest VA-hinde omistamisel omab
koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt teises astmes (IPO-2/SchH2/VPG2).
Poolt: 84
Ettepanek 4:
Jätta punkt 4.1.1 muutmata
Poolt: 34

Otsustati kinnitada p 4.1.1 sõnastuses: vaid Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu pea-erinäitusel kasutusklassi koerale,
kes on saanud varrukatöös hindeks „võrratu (a), laseb lahti“, kes on läbinud aretuskontrolli ja kes
esmakordselt Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu peaerinäitusel VA-hinde omistamisel omab koolitustulemust
rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt esimeses astmes (IPO-1/SchH1/VPG1); alates
teisest korrast Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu peaerinäitusel VA-hinde omistamisest VA-hinde omistamisel omab
koolitustulemust rahvusvahelisel koolitusalal (IPO/SchH/VPG) vähemalt teises astmes (IPO-2/SchH2/VPG2).
Hetkel: Hetkel allolevad punktid puuduvad, kuid selleks, et koera näitusehinde mittesaamist oleks võimalik ka
märgetest tulemuse juures paremini mõista on meil järgnevad ettepanekud, lisada alltoodud punktid statuuti.
Ettepanek:
4.1.8. ENTSCHULDIGT ZURÜCKGEZOGEN (vabandatult tagasivõetud – märgitakse EZ).
Hinne EZ antakse koertele, kes sooritasid varrukakatse, kuid ei osalenud hindamisel ega
näituseringis.
4.1.9. T1 – võitlustahe võrratu, ei lase käsu peale lahti
4.1.10. T2 – võitlustahe piisav
4.1.11. T3 – võitlustahe ebapiisav
4.1.12. T4 – katkestatud, puuduva kontrolli tõttu
Poolt: 126
Otsustati: Kinnitada p 4.1.8 sõnastuses ZURÜCKGEZOGEN (vabandatult tagasivõetud – märgitakse EZ).
Hinne EZ antakse koertele, kes sooritasid varrukakatse, kuid ei osalenud hindamisel ega
näituseringis.
4.1.9. T1 – võitlustahe võrratu, ei lase käsu peale lahti
4.1.10. T2 – võitlustahe piisav
4.1.11. T3 – võitlustahe ebapiisav
4.1.12. T4 – katkestatud, puuduva kontrolli tõttu
Ettepanek: 4.17 muuta sõnastus alljärgnevaks: Hinne U antakse koertele kes ei läbi paugukatset.
Poolt: 126
Otsustati kinnitada 4.17 punkt sõnastuses: Hinne U antakse koertele kes ei läbi paugukatset.
Hetkel:
6.6.1. Kõikides vanuseklassides hinnatakse isased ja emased eraldi. Esmalt isased ja siis
emased.
Ettepanek:
6.6.1. Kõikides vanuseklassides hinnatakse isased ja emased eraldi. Esmalt isased ja siis
emased, v.a. kasutusklassis, kus hinnatakse esmalt emased ja siis isased
Poolt 126
Otsustati kinnitada p 6.6.1 sõnastuses: 6.6.1. Kõikides vanuseklassides hinnatakse isased ja emased eraldi. Esmalt
isased ja siis emased, v.a. kasutusklassis, kus hinnatakse esmalt emased ja siis isased
Ettepanek lisada statuuti alljärgnev punkt:
6.9. Näituse ringis osalev koer tohib kanda ainult sellist kaelarihma, millel puuduvad ogad, elekter või muud
mõjutusvahendid.
Poolt: 126
Otsustati lisada p 6.9 statuuti sõnastuses: Näituse ringis osalev koer tohib kanda ainult sellist kaelarihma, millel
puuduvad ogad, elekter või muud mõjutusvahendid.
Ettepanek lisada statuuti alljärgnevad punktid:
Ettepanek 1:
7. Erinäituste graafik
7.1. Erinäituste korraldamise kuupäevadest tuleb korraldaval organisatsioonil teavitada ESLÜ-d
hiljemalt näitusele eelneva kalendriaasta 01.04.
7.2. ESLÜ juhatus kohustub juba laekunud erinäituse kuupäevade kohta avaldama koheselt (14 kalendripäeva
jooksul) informatsiooni oma koduleheküljel
Poolt: 126
Otsustati lisada statuuti alljärgnevad punktid:
7. Erinäituste graafik
7.1. Erinäituste korraldamise kuupäevadest tuleb korraldaval organisatsioonil teavitada ESLÜ-d
hiljemalt näitusele eelneva kalendriaasta 01.04.

7.2. ESLÜ juhatus kohustub juba laekunud erinäituse kuupäevade kohta avaldama koheselt (14 kalendripäeva
jooksul) informatsiooni oma koduleheküljel
Lahkusid 2 inimest delegeerisid oma hääled Jelena Levashovale.
Kohal: 121 häält
Ettepanek lisada statuuti alljärgnevad punktid:
8. Kohtunik
8.1. Saksa lambakoerte erinäitusel võivad hinnata EKL, FCI või SV saksa lambakoerte välimiku
hindamisõigust omavad kohtunikud.
8.2. Kohtuniku valib näituse korraldaja.
8.3. SV kohtuniku kutsumiseks tuleb pöörduda kirjalikult ESLÜ juhatuse poole, kes edastab vastava
kutse SV-le .
8.5. SV kohtuniku kutsumisel on kehtestatud kohtunikukutse menetlemise tasu, mille esialgu tasub
ESLÜ ning mille alusel edastatakse hiljem arve näituse korraldajale
8.6. ESLÜ liikmesorganisatsioonidele ei lisandu mingit tasu peale SV kohtunikukutse menetlemise
tasu. ESLÜ mitteliikmes-organisatsioonide puhul lisandub SV kohtunikukutse menetlemise tasule ka
ESLÜ kohtunikukutse vahendamise tasu, mille suuruse kinnitab ESLÜ juhatus.
Poolt: 118
Otsustati lisada statuuti järgmised punktid:
8. Kohtunik
8.1. Saksa lambakoerte erinäitusel võivad hinnata EKL, FCI või SV saksa lambakoerte välimiku
hindamisõigust omavad kohtunikud.
8.2. Kohtuniku valib näituse korraldaja.
8.3. SV kohtuniku kutsumiseks tuleb pöörduda kirjalikult ESLÜ juhatuse poole, kes edastab vastava
kutse SV-le .
8.5. SV kohtuniku kutsumisel on kehtestatud kohtunikukutse menetlemise tasu, mille esialgu tasub
ESLÜ ning mille alusel edastatakse hiljem arve näituse korraldajale
8.6. ESLÜ liikmesorganisatsioonidele ei lisandu mingit tasu peale SV kohtunikukutse menetlemise
tasu. ESLÜ mitteliikmes-organisatsioonide puhul lisandub SV kohtunikukutse menetlemise tasule ka
ESLÜ kohtunikukutse vahendamise tasu, mille suuruse kinnitab ESLÜ juhatus.
Hetkel: Nimetatud punktid puuduvad, ettepanek oleks lisada statuuti alljärgnevad muudatused:
Ettepanek 1:
9. SV kohtunikule esitatavad kriteeriumid erinäitusel hindamiseks
9.1. Juhul, kui näitust korraldav klubi soovib vastaval näitusel kasutada SV kohtunikku või kohtunikke,
peab vähemalt 1 näitusele hindama kutsutav SV kohtunik omama ka SV Körmeisteri kvalifikatsiooni;
9.2. Juhul kui klubi soovib kasutada SV kohtunikku, kellel puudub SV Körmeisteri kvalifikatsioon, tuleb
sellekohane kirjalik taotlus koos argumentatsiooniga esitada ESLÜ juhatusele, kes arutab nimetatud
taotlust ning kinnitab selle või lükkab tagasi. Vastav taotlus tuleks esitada vähemalt 14 kalendripäeva
enne juhatuse korralist koosolekut. Juhul kui taotluse esitamise ja juhatuse koosoleku vahele jääb
vähem kui 14 kalendripäeva, on juhatusel õigus asja arutamine lükata edasi järgmise koosoleku
päevakorda;
Poolt: 96
Ettepanek 2:
Jätta erinäituse statuuti see punkt lisamata
Poolt: 13
Otsustati lisada erinäituse statuuti alljärgnevad punktid:
9. SV kohtunikule esitatavad kriteeriumid erinäitusel hindamiseks
9.1. Juhul, kui näitust korraldav klubi soovib vastaval näitusel kasutada SV kohtunikku või kohtunikke,
peab vähemalt 1 näitusele hindama kutsutav SV kohtunik omama ka SV Körmeisteri kvalifikatsiooni;
9.2. Juhul kui klubi soovib kasutada SV kohtunikku, kellel puudub SV Körmeisteri kvalifikatsioon, tuleb
sellekohane kirjalik taotlus koos argumentatsiooniga esitada ESLÜ juhatusele, kes arutab nimetatud
taotlust ning kinnitab selle või lükkab tagasi. Vastav taotlus tuleks esitada vähemalt 14 kalendripäeva
enne juhatuse korralist koosolekut. Juhul kui taotluse esitamise ja juhatuse koosoleku vahele jääb
vähem kui 14 kalendripäeva, on juhatusel õigus asja arutamine lükata edasi järgmise koosoleku
päevakorda;
Hetkel nimetatud sätestus statuudis puudubm, ettepanek lisada statuuti alljärgnevad punktid.

Ettepanek 1:
10. Kohtuniku kinnitamisest keeldumise või SV kutse edastamisest keeldumise või juba
esitatud kutse tühistamise alused
10.1 ESLÜ juhatusel on õigus jätta SV kohtuniku kutse edastamata või kohtunik kinnitamata alltoodud
juhtudel:
10.1. Ei ole eelnevalt pöördutud ESLÜ juhatuse poole kohtuniku nimeliseks kinnitamiseks
-Nimetatud kohtuniku hindamisõigused on ESLÜ-le laekunud informatsiooni põhjal ajutiselt või
püsivalt peatatud
-SV kohtunik ei vasta eelpool toodud kriteeriumitele s.t ei oma Körmeisteri kvalifikatsiooni ning
klubi ei ole ka teinud eraldi taotlust erandkorras nimetatud kohtuniku kinnitamiseks.
-Korraldav klubi on edastanud kutse SV-le otse, ilma ESLÜ juhatuse poole pöördumata.
Poolt: 97
Otsustati lisada statuuti järgnevad punktid:
10. Kohtuniku kinnitamisest keeldumise või SV kutse edastamisest keeldumise või juba
esitatud kutse tühistamise alused
10.1 ESLÜ juhatusel on õigus jätta SV kohtuniku kutse edastamata või kohtunik kinnitamata alltoodud
juhtudel:
10.1. Ei ole eelnevalt pöördutud ESLÜ juhatuse poole kohtuniku nimeliseks kinnitamiseks
-Nimetatud kohtuniku hindamisõigused on ESLÜ-le laekunud informatsiooni põhjal ajutiselt või
püsivalt peatatud
-SV kohtunik ei vasta eelpool toodud kriteeriumitele s.t ei oma Körmeisteri kvalifikatsiooni ning
klubi ei ole ka teinud eraldi taotlust erandkorras nimetatud kohtuniku kinnitamiseks.
-Korraldav klubi on edastanud kutse SV-le otse, ilma ESLÜ juhatuse poole pöördumata.
Ettepanek muudatuste kehtivuse
kohta:
Muudatused hakkavad kehtima peale 01.01.2011 toimuvatele erinäitustele.
Poolt: 118
Otsustati: Muudatused erinäituse statuuti hakkavad kehtima peale 01.01.2011 toimuvatele erinäitustele.

•

Varrukakatse läbiviimise kord erinäitustel

Ettepanek: Hääletada ühiselt kõik muudatusepunktid kuni p 3.5 (kaasa arvatud)
Poolt: 118
Otsustati: Hääletada ühiselt kõik muudatusepunktid kuni p 3.5 (kaasa arvatud)
Hetkel:
p 1.3 Korraldaja kontrollib enne varrukakatse algust koera identifitseerimisnumbrit (tätoveering või
mikrokiip)
Ettepanek:
p 1.3 Korraldaja kontrollib vahetult peale varrukakatset koera identifitseerimisnumbrit (tätoveering või
mikrokiip)
Hetkel:
p 1.5 : puudub
Ettepanek:
p 1.5 Koer peab kandma metallist kaelarihma, millel puuduvad ogad, elekter või muud
mõjutusvahendid.
Hetkel:
p 2.1.3 Kohtuniku märguandel ründab varrukamees koerajuhti varjest nr.1 Peale seda, kui koer on
rünnanud ja varrukast haaranud, ähvardab varrukamees koera kepiga ja lööb kaks lööki koera turja,
külgede või reite piirkonda.
Ettepanek:
p 2.1.3 Kohtuniku märguandel ründab varrukamees koerajuhti varjest nr.1 (koerajuht võib anda
ründekäsu). Peale seda, kui koer on rünnanud ja varrukast haaranud, ähvardab varrukamees koera
pehme nuudiga ja lööb kaks lööki koera turja, külgede või reite piirkonda.
Hetkel:
p 2.1.6. Varrukakatse sooritamiseks peab koer käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% teepikkusest
(punktist B kuni varjeni nr.1.) Kui koer jookseb koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist, katse
katkestatakse ning koerajuhile antakse uus võimalus katse alustamiseks. Kui koer ei püsi ka teisel korral
koerajuhi kontrolli all vähemalt pool vabalt kõrvalkõnni teepikkusest, lõpetatakse varrukakatse ning koer
saab hindeks EVH (ei või hinnata).

Ettepanek:
p 2.1.6. Varrukakatse sooritamiseks peab koer käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% teepikkusest
(punktist B kuni varjeni nr.1.) Kui koer jookseb koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist, katse
katkestatakse ning koerajuhile antakse uus võimalus katse alustamiseks. Kui koer ei püsi ka kolmnandal korral
koerajuhi kontrolli all vähemalt pool vabalt kõrvalkõnni teepikkusest, lõpetatakse varrukakatse ning koer
saab hindeks T4.
Hetkel:
p 2.2.3. Kohtuniku märguandel väljub varrukamees varjest nr. 2, liigub mõned sammud koera ja koerajuhi
suhtes risti, pöördub siis nende poole ning alustab rünnakut koerale. Rünnak algab hüüatuse ja
ähvarduseks tõstetud kepiga.
Ettepanek:
p 2.2.3. Kohtuniku märguandel väljub varrukamees varjest nr. 2 või 1, liigub mõned sammud koera ja
koerajuhi suhtes risti, pöördub siis nende poole ning alustab rünnakut koerale. Rünnak algab hüüatuse ja
ähvarduseks tõstetud pehme nuudiga.
Hetkel:
p2.2.4. Koerajuht laseb koera kohtuniku märguandel lahti. Koer peab julgelt ja tugeva haardega
varrukameest ründama. Varrukamees ähvardab koera kepiga kuid ei löö teda ja kohtuniku märguandel
lõpetab vastuhaku.
Ettepanek:
p2.2.4. Koerajuht laseb koera kohtuniku märguandel lahti (koerajuht võib anda koerale ründekäsu).
Koer peab julgelt ja tugeva haardega varrukameest ründama. Varrukamees ähvardab koera pehme
nuudiga kuid ei löö teda ja kohtuniku märguandel lõpetab vastuhaku.
Hetkel:
p 3.5. Varrukakatsel ei tohi töötada varrukamees, kes on mõne kasutusklassi registreerunud koera omanik
või kaasomanik või kellega samas majapidamises elav isik esitab kasutusklassis enda omandisse
kuuluvat koera.
Ettepanek:
p 3.5. Varrukakatsel ei tohi töötada varrukamees, kes on mõne kasutusklassi registreerunud koera omanik
või kaasomanik.
Poolt: 118
Otsustati lisada punktid või kinnitada uued sõnastused alljärgnevalt:
p 1.3 Korraldaja kontrollib vahetult peale varrukakatset koera identifitseerimisnumbrit (tätoveering või
mikrokiip)
p 1.5 Koer peab kandma metallist kaelarihma, millel puuduvad ogad, elekter või muud
mõjutusvahendid.
p 2.1.3 Kohtuniku märguandel ründab varrukamees koerajuhti varjest nr.1 (koerajuht võib anda
ründekäsu). Peale seda, kui koer on rünnanud ja varrukast haaranud, ähvardab varrukamees koera
pehme nuudiga ja lööb kaks lööki koera turja, külgede või reite piirkonda.
p 2.1.6. Varrukakatse sooritamiseks peab koer käima vabalt koerajuhi kõrval vähemalt 50% teepikkusest
(punktist B kuni varjeni nr.1.) Kui koer jookseb koerajuhi kõrvalt enne nõutud vahemaa läbimist, katse
katkestatakse ning koerajuhile antakse uus võimalus katse alustamiseks. Kui koer ei püsi ka kolmnandal korral
koerajuhi kontrolli all vähemalt pool vabalt kõrvalkõnni teepikkusest, lõpetatakse varrukakatse ning koer
saab hindeks T4.
Ettepanek:
p 2.2.3. Kohtuniku märguandel väljub varrukamees varjest nr. 2 või 1, liigub mõned sammud koera ja
koerajuhi suhtes risti, pöördub siis nende poole ning alustab rünnakut koerale. Rünnak algab hüüatuse ja
ähvarduseks tõstetud pehme nuudiga.
p2.2.4. Koerajuht laseb koera kohtuniku märguandel lahti (koerajuht võib anda koerale ründekäsu).
Koer peab julgelt ja tugeva haardega varrukameest ründama. Varrukamees ähvardab koera pehme
nuudiga kuid ei löö teda ja kohtuniku märguandel lõpetab vastuhaku.
p 3.5. Varrukakatsel ei tohi töötada varrukamees, kes on mõne kasutusklassi registreerunud koera omanik
või kaasomanik.
Ettepanek: Ülaltoodud muudatused hakkavad kehtima: Samaaegselt erinäituse statuudi muudatustega.
Poolt. 118
Otsustati: Ülaltoodud muudatused hakkavad kehtima: Samaaegselt erinäituse statuudi muudatustega.

•

ESLÜ aasta parima tiitlivõistluse eeskiri

Ettepanek: Hääletada muudatuste osas kuni p 1.3 (kaasa arvatud) korraga.
Poolt: 117
Otsustati: Hääletada muudatuste osas kuni p 1.3 (kaasa arvatud) korraga.

Hetkel:
I ÜLDIST
Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) Aasta parima tiitlite jagamise eesmärgiks on:
- propageerida saksa lambakoertega tegelemist ja nende koolitamist
- suurendada ESLÜ liikmeskonda
- populariseerida ESLÜ ja tema liikmesorganisatsioonide poolt korraldatud võistlusi ja
saksa lambakoerte erinäitusi
- innustada ESLÜ liikmeid osalema saksa lambakoerte maailmaklassi tippüritustel.
Ettepanek:
1. ÜLDOSA
1.1 Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) Aasta parima tiitlite jagamise eesmärgiks on:
- propageerida saksa lambakoertega tegelemist ja nende koolitamist
- suurendada ESLÜ liikmeskonda
- populariseerida võistlusi ja saksa lambakoerte erinäitusi
- innustada ESLÜ liikmeid osalema saksa lambakoerte maailmaklassi tippüritustel.
Hetkel:
1. ESLÜ annab igal aastal välja ESLÜ Aasta parima tiitleid järgmistes kategooriates:
1. ESLÜ Aasta parim isane näitusekoer
2. ESLÜ Aasta parim emane näitusekoer
3. ESLÜ Aasta parim töökoer
4. ESLÜ Aasta parim KK koer
5. ESLÜ Aasta parim PJK/FH koer
6. ESLÜ Aasta parim IPO/SchH/VPG koer
7. ESLÜ Aasta parim universaalne koer
8. ESLÜ Aasta parim veteran
9. ESLÜ Aasta parim näitusekoerte kennel
10.ESLÜ Aasta parim töökoerte kennel
11.ESLÜ Aasta parim universaalkoerte kennel
Ettepanek:
1.2 ESLÜ annab igal aastal välja ESLÜ Aasta parima tiitleid järgmistes kategooriates:
1. ESLÜ Aasta parim isane näitusekoer
2. ESLÜ Aasta parim emane näitusekoer
3. ESLÜ Aasta parim kutsikas
4. ESLÜ Aasta parim KK koer
5. ESLÜ Aasta parim PJK/FH/IPO-FH koer
6. ESLÜ Aasta parim IPO/SchH/VPG koer
7. ESLÜ Aasta parim universaalne koer
8. ESLÜ Aasta parim veteran
9. ESLÜ Aasta parim näitusekoerte kennel
10.ESLÜ Aasta parim töökoerte kennel
11.ESLÜ Aasta parim universaalkoerte kennel
Hetkel:
2. ESLÜ Aasta parimate arvestuses osalevad igas kategoorias ainult ESLÜ liikmed ja ESLÜ
liikmetele kuuluvad saksa lambakoerad.
Ettepanek:
1.3 ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse arvestuses osalevad igas kategoorias ainult ESLÜ
liikmed ja ESLÜ liikmetele kuuluvad saksa lambakoerad.
Poolt: 117
Erapooletu: 1
Otsustati kinnitada muudatused sõnastuses:
1. ÜLDOSA
1.1 Eesti Saksa Lambakoerte Ühingu (ESLÜ) Aasta parima tiitlite jagamise eesmärgiks on:
- propageerida saksa lambakoertega tegelemist ja nende koolitamist
- suurendada ESLÜ liikmeskonda
- populariseerida võistlusi ja saksa lambakoerte erinäitusi
- innustada ESLÜ liikmeid osalema saksa lambakoerte maailmaklassi tippüritustel.
1.2 ESLÜ annab igal aastal välja ESLÜ Aasta parima tiitleid järgmistes kategooriates:
1. ESLÜ Aasta parim isane näitusekoer
2. ESLÜ Aasta parim emane näitusekoer
3. ESLÜ Aasta parim kutsikas
4. ESLÜ Aasta parim KK koer
5. ESLÜ Aasta parim PJK/FH/IPO-FH koer

6. ESLÜ Aasta parim IPO/SchH/VPG koer
7. ESLÜ Aasta parim universaalne koer
8. ESLÜ Aasta parim veteran
9. ESLÜ Aasta parim näitusekoerte kennel
10.ESLÜ Aasta parim töökoerte kennel
11.ESLÜ Aasta parim universaalkoerte kennel
1.3 ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse arvestuses osalevad igas kategoorias ainult ESLÜ
liikmed ja ESLÜ liikmetele kuuluvad saksa lambakoerad.
Hetkel: Nimetatud sisuga punkt puudub
Ettepanek:
1.4 Individuaalarvestuses lähtutakse koera omaniku liikmelisusest ja kenneli
arvestuses lähtutakse nii koeraomaniku kui ka kasvataja ehk kenneliomaniku
liikmelisusest.
Poolt: 112
Otsustati lisada p 1.4 sõnastuses:
1.4 Individuaalarvestuses lähtutakse koera omaniku liikmelisusest ja kenneli
arvestuses lähtutakse nii koeraomaniku kui ka kasvataja ehk kenneliomaniku
liikmelisusest.
Hetkel: nimetatud punkt puudub, ettepanek on lisada alljärgnev punkt:
Ettepanek:
1.5 Koera omanik peab ESLÜ liige olema nii arvestusse kaasatud erinäitustel ja
võitlustel osalemise kui ka arvestuse koostamise ja võitjate väljakuulutamise ajal.
Poolt: 107
Otsustati lisada p1.5 sõnastuses: 1.5 Koera omanik peab ESLÜ liige olema nii arvestusse kaasatud erinäitustel ja
võitlustel osalemise kui ka arvestuse koostamise ja võitjate väljakuulutamise ajal.
Lahkus 1 liige, delegeeris hääle Merlin Kanterile.
Hetkel: nimetatud punkt puudub, ettepanek on lisada alljärgnev punkt:
Ettepanek 1:
1.6 ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse arvestuses osalemiseks peab kaasomandis oleva
koera puhul olema ESLÜ liige vähemalt üks omanikest, kusjuures kasvatajaga
kaasomandis oleva koera puhul lähtutakse mitte-kasvatajast omaniku liikmelisusest.
Poolt: 19
Ettepanek 2:
1.6 ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse arvestuses osalemiseks peab kaasomandis oleva
koera puhul olema ESLÜ liige vähemalt üks omanikest.
Poolt: 93
Otsustati lisada p1.6 sõnastuses:
1.6 ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse arvestuses osalemiseks peab kaasomandis oleva
koera puhul olema ESLÜ liige vähemalt üks omanikest.
Hetkel: nimetatud punkt puudub, ettepanek on lisada alljärgnev punkt:
Ettepanek:
1.7 Koera omaniku tuvastamisel lähtub ESLÜ koerajuhi ja/või koera omaniku poolt
ESLÜ erinäitustele ja/või võistlustele registreerimisel ESLÜ-le esitatud andmetest,
mille esitamise käigus ta kinnitab nende andmete õigsust.
Poolt: 97
Otsustati lisada p 1.7 sõnastuses: 1.7 Koera omaniku tuvastamisel lähtub ESLÜ koerajuhi ja/või koera omaniku poolt
ESLÜ erinäitustele ja/või võistlustele registreerimisel ESLÜ-le esitatud andmetest,
mille esitamise käigus ta kinnitab nende andmete õigsust.
Ettepanek: Siit edasi kuni p 3.2 (uues numeratsioonis) või p2 hetkenumeratsioonis hääletada muudatusettepanekud
korraga.
Poolt: 100
Otsustati: Siit edasi kuni p 3.2 (uues numeratsioonis) või 2. hetkenumeratsioonis hääletada muudatusettepanekud
korraga.
Hetkel:
II NÕUDED NÄITUSTELE

1. ESLÜ Aasta parima näitusekoera arvestuses annavad punkte ainult ESLÜ ja tema
liikmesorganisatsioonide saksa lambakoerte erinäitustelt saadud tulemused ja
kuni 2 tulemust välisriigi erinäituselt.
Ettepanek:
2. NÕUDED NÄITUSTELE
2.1 ESLÜ Aasta parima näitusekoera arvestuses annavad punkte Eesti saksa lambakoerte
ametlikelt erinäitustelt saadud tulemused ja kuni kaks tulemust välisriigi ametlikult
erinäituselt, välja arvatud ESLÜ Aasta parima kutsika arvestuses, mille puhul võetakse
arvesse ka mitte-ametlike saksa lambakoerte näitus-ülevaatuste tulemusi.
Hetkel:
2. Välisriigis toimunud erinäitusel saadud tulemuse arvestamiseks tuleb ESLÜ-le
esitada näituse kataloog ja koopia kirjelduslehest.
Ettepanek:
2.2 Välisriigis toimunud ametlikul erinäitusel saadud tulemuse arvestamiseks tuleb ESLÜ-le
esitada näituse kataloog ja koopia kirjelduslehest.
Hetkel:
3. Üle 24 kuu vanuste koerte puhul arvestatakse ainult varrukakatsega erinäitust ja
kasutusklassis saadud tulemust, välja arvatud veteranide klassis osalejad.
Ettepanek:
2.3 Üle 24 kuu vanuste koerte puhul arvestatakse ainult varrukakatsega ametlikku erinäitust ja
kasutusklassis saadud tulemust, välja arvatud veteranide klassis osalejad.
Hetkel:
III ESLÜ AASTA PARIMA NÄITUSEKOERA ARVESTUS
1. Näituse tulemuste eest antavaid punkte arvestatakse punktitabeli 1 põhjal.
Ettepanek:
3. ESLÜ AASTA PARIMA NÄITUSEKOERA ARVESTUS
3.1 Näituse tulemuste eest antavaid punkte arvestatakse punktitabeli 1 ja käesoleva eeskirja
punkti 3.3 põhjal.
Hetkel:
2. Koha eest saavad punkte 6 esimest juhul, kui nende hinne on vähemalt SG.
Ettepanek:
Parandada numeratsiooni 3.2-ks.
Poolt: 102
Otsustati sisse viia järgmised muudatused sõnastustes ning numeratsioonis.
2. NÕUDED NÄITUSTELE
2.1 ESLÜ Aasta parima näitusekoera arvestuses annavad punkte Eesti saksa lambakoerte
ametlikelt erinäitustelt saadud tulemused ja kuni kaks tulemust välisriigi ametlikult
erinäituselt, välja arvatud ESLÜ Aasta parima kutsika arvestuses, mille puhul võetakse
arvesse ka mitte-ametlike saksa lambakoerte näitus-ülevaatuste tulemusi.
2.2 Välisriigis toimunud ametlikul erinäitusel saadud tulemuse arvestamiseks tuleb ESLÜ-le
esitada näituse kataloog ja koopia kirjelduslehest.
2.3 Üle 24 kuu vanuste koerte puhul arvestatakse ainult varrukakatsega ametlikku erinäitust ja
kasutusklassis saadud tulemust, välja arvatud veteranide klassis osalejad.
3. ESLÜ AASTA PARIMA NÄITUSEKOERA ARVESTUS
3.1 Näituse tulemuste eest antavaid punkte arvestatakse punktitabeli 1 ja käesoleva eeskirja
punkti 3.3 põhjal.
Parandada 2. numeratsiooni 3.2-ks
Hetkel:
3. Kasutusklassis saavad lisapunkte kõik varrukakatse läbinud ja vähemalt hinde
„hea” (G) saanud koerad järgmiselt:
+ 75 punkti hinde „eliit” (VA) eest
+ 50 punkti hinde „võrratu” (V) eest
+ 25 punkti hinde „väga hea” (SG) eest
+ 15 punkti hinde „hea” (G) eest.
Ettepanek 1:
3.3 Kasutusklassis saavad lisapunkte kõik varrukakatse läbinud ja vähemalt hinde
„hea” (G) saanud koerad järgmiselt:
+ 75 punkti hinde „eliit” (VA) eest
+ 50 punkti hinde „võrratu” (V) eest
+ 25 punkti hinde „väga hea” (SG) eest
+ 15 punkti hinde „hea” (G) eest,

välja arvatud Saksamaa pea-erinäitusel (Bundessiegerzuchtschau), kus saavutatud
hinde eest antavad punktid kasutusklassis on järgmised:
„eliit” (VA) – 500 punkti
„võrratu” V1-V40 - 400 punkti
„võrratu” V41-V70 - 350 punkti
„võrratu” V71-V90 - 250 punkti
„võrratu” V91-V… - 100 punkti
„väga hea” (SG) - 50 punkti
„hea” (G) - 30 punkti
ja noorte- ning keskmises klassis järgmised:
“väga hea” SG1-SG40 – 200 punkti
“väga hea” SG41-SG70 – 100 punkti
“väga hea” SG71-SG90 –70 punkti
“väga hea” SG91-SG… – 50 punkti
Poolt: 26
Ettepanek 2:
3.3 Kasutusklassis saavad lisapunkte kõik varrukakatse läbinud ja vähemalt hinde „hea” (G)
saanud koerad järgmiselt:
+ 75 punkti hinde „eliit” (VA) eest
+ 50 punkti hinde „võrratu” (V) eest
+ 25 punkti hinde „väga hea” (SG) eest
+ 15 punkti hinde „hea” (G) eest,
välja arvatud Saksamaa pea-erinäitusel (Bundessiegerzuchtschau), kus saavutatud hinde eest
antavad punktid kasutusklassis on järgmised:
„eliit” (VA) – 500 punkti
„võrratu” V1-V40 - 300 punkti
„võrratu” V41-V70 - 200 punkti
„võrratu” V71-V90 - 150 punkti
„võrratu” V91-V… - 100 punkti
„väga hea” (SG) - 50 punkti
„hea” (G) - 30 punkti
ja noorte- ning keskmises klassis järgmised:
“väga hea” SG1-SG40 – 150 punkti
“väga hea” SG41-SG70 – 100 punkti
“väga hea” SG71-SG90 –70 punkti
“väga hea” SG91-SG… – 50 punkti
Poolt: 74
Otsustati kinnitada p 3.3 sõnastus:
3.3 Kasutusklassis saavad lisapunkte kõik varrukakatse läbinud ja vähemalt hinde „hea” (G)
saanud koerad järgmiselt:
+ 75 punkti hinde „eliit” (VA) eest
+ 50 punkti hinde „võrratu” (V) eest
+ 25 punkti hinde „väga hea” (SG) eest
+ 15 punkti hinde „hea” (G) eest,
välja arvatud Saksamaa pea-erinäitusel (Bundessiegerzuchtschau), kus saavutatud hinde eest
antavad punktid kasutusklassis on järgmised:
„eliit” (VA) – 500 punkti
„võrratu” V1-V40 - 300 punkti
„võrratu” V41-V70 - 200 punkti
„võrratu” V71-V90 - 150 punkti
„võrratu” V91-V… - 100 punkti
„väga hea” (SG) - 50 punkti
„hea” (G) - 30 punkti
ja noorte- ning keskmises klassis järgmised:
“väga hea” SG1-SG40 – 150 punkti
“väga hea” SG41-SG70 – 100 punkti
“väga hea” SG71-SG90 –70 punkti
“väga hea” SG91-SG… – 50 punkti
Hetkel:
2. ESLÜ pea-erinäituse, Saksamaa pea-erinäituse (Bundessiegerzuchtschau) ja Balti

Siegeri näituse tulemuse eest saadud punktid korrutatakse koefitsendiga 1,5.
Ettepanek:
3.4 ESLÜ pea-erinäituse tulemuse eest saadud punktid korrutatakse koefitsendiga 2 ja
Balti Siegeri näituse tulemuse eest saadud punktid korrutatakse koefitsendiga 1,5.
Poolt: 52
Vastu: 36
Erapooletuid: 6
Otsustati: Kinnitada 2. Uur numeratsiooniga 3.4 sõnastuses:
3.4 ESLÜ pea-erinäituse tulemuse eest saadud punktid korrutatakse koefitsendiga 2 ja
Balti Siegeri näituse tulemuse eest saadud punktid korrutatakse koefitsendiga 1,5.
Ettepanek: Hääletada 3. Parim näitusekoer valitakse eraldi isaste ja emastu hulgast alates kuni 4.2 korraga.
Poolt: 89
Otsustati: 3. Parim näitusekoer valitakse eraldi isaste ja emastu hulgast alates kuni 4.2 korraga.
Hetkel:
3. Parim näitusekoer valitakse eraldi isaste ja emaste hulgast.
4. Arvesse lähevad kuni kolm parimat näituse tulemust.
Ettepanek:
Parandada numeratsiooni 3.5-ks ja 3.6-ks.
Hetkel:
IV NÕUDED VÕISTLUSTELE
1. ESLÜ Aasta parima töökoera, KK koera, PJK/FH koera, IPO/SchH/VPG koera,
universaalse koera ja veterani arvestusse lähevad tulemused ESLÜ ja tema
liikmesorganisatsioonide võistlustelt, Eesti Meistrivõistlustelt ning Ülemaailmse
Saksa Lambakoerte Ühingute Liidu (Weltunion der Schäferhundvereine, WUSV)
Maailma Meistrivõistlustelt (MM).
Ettepanek:
4. NÕUDED VÕISTLUSTELE
4.1 ESLÜ Aasta parima KK koera, PJK/FH/IPO-FH koera, IPO/SchH/VPG koera,
universaalse koera ja veterani arvestusse lähevad tulemused ESLÜ ja ESLÜ juhatuse otsusega
tiitlivõistluse punktiarvestusse kaasatud võistlustelt, Eesti Meistrivõistlustelt ning
Ülemaailmse Saksa Lambakoerte Ühingute Liidu (Weltunion der Schäferhundvereine, WUSV)
Maailma Meistrivõistlustelt (MM).
Hetkel:
2. Arvesse lähevad ainult need ESLÜ liikmesorganisatsioonide võistlused, mis on
ESLÜ juhatuse poolt kinnitatud ESLÜ Aasta Parima tiitlivõistluse punktiarvestusse.
Ettepanek:
See punkt eeskirjast eemaldada.
Hetkel:
3. Arvesse lähevad ainult need ESLÜ ja tema liikmesorganisatsioonide võistlused,
mille kohtunikeks on Eesti Kennelliidu (EKL), Rahvusvahelise Künoloogia
Federatsiooni (Fédération Cynologique Internationale, FCI) või Saksamaa Saksa
Lambakoerte Ühingu (Verein für Deutsche Schäferhunde, SV) kohtunikud.
Ettepanek:
4.2 ESLÜ juhatus kaasab arvestusse ainult need võistlused, mille kohtunikeks on Eesti
Kennelliidu (EKL), Rahvusvahelise Künoloogia Federatsiooni (Fédération Cynologique
Internationale, FCI) või Saksamaa Saksa Lambakoerte Ühingu (Verein für Deutsche
Schäferhunde, SV) kohtunikud.
Poolt: 101
Otsustati kinnitada alltoodud muudatused:
Parandada numeratsiooni p 3 & 4 vastavalt 3.5-ks ja 3.6-ks.
4. NÕUDED VÕISTLUSTELE
4.1 ESLÜ Aasta parima KK koera, PJK/FH/IPO-FH koera, IPO/SchH/VPG koera,
universaalse koera ja veterani arvestusse lähevad tulemused ESLÜ ja ESLÜ juhatuse otsusega
tiitlivõistluse punktiarvestusse kaasatud võistlustelt, Eesti Meistrivõistlustelt ning
Ülemaailmse Saksa Lambakoerte Ühingute Liidu (Weltunion der Schäferhundvereine, WUSV)
Maailma Meistrivõistlustelt (MM).
Eemaldada eeskirjast alljärgnev punkt: 2. Arvesse lähevad ainult need ESLÜ liikmesorganisatsioonide võistlused, mis
on ESLÜ juhatuse poolt kinnitatud ESLÜ Aasta Parima tiitlivõistluse punktiarvestusse.
4.2 ESLÜ juhatus kaasab arvestusse ainult need võistlused, mille kohtunikeks on Eesti
Kennelliidu (EKL), Rahvusvahelise Künoloogia Federatsiooni (Fédération Cynologique
Internationale, FCI) või Saksamaa Saksa Lambakoerte Ühingu (Verein für Deutsche

Schäferhunde, SV) kohtunikud.
Hetkel:
4. Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel ja Eesti Meistrivõistlustel, mis
toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid korrutatakse
koefitsiendiga 1,5.
Ettepanek:
4.3 Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas
astmes, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 2 ja Eesti Meistrivõistlustel, mis
toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga
1,5.
Poolt: 88 Vastu: 13
Otsustati kinnitada p 4.3 sõnastuses: 4.3 Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala
kõrgeimas
astmes, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 2 ja Eesti Meistrivõistlustel, mis
toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga
1,5.
Hetkel:
5. Olukorras, kus võistlustel on võrdse punktisumma korral läinud kohad jagamisele,
arvutatakse ESLÜ Aasta parima punktiarvetuses punktitabelis 2 toodud jagatavate
kohtade eest antavate punktide aritmeetiline keskmine.
Ettepanek:
Parandada numeratsiooni 4.4-ks.
Poolt: 101
Otsustati nimetatud punkti numeratsiooni muuta 4.4-ks
Hetkel:
6. WUSV MM-l saavutatud tulemus annab punkte järgmiselt:
„võrratu” (V) - 400 punkti
„väga hea” (SG) - 300 punkti
„hea” (G) - 200 punkti
„rahuldav” (B) - 180 punkti
Ettepanek 1:
4.5 WUSV MM-l saavutatud tulemus annab punkte järgmiselt:
„võrratu” (V) - 500 punkti
„väga hea” (SG) - 400 punkti
„hea” (G) - 300 punkti
„rahuldav” (B) - 200 punkti
Poolt: 76
Otsustati kinnitada p 4.5 sõnastuses:
4.5 WUSV MM-l saavutatud tulemus annab punkte järgmiselt:
„võrratu” (V) - 500 punkti
„väga hea” (SG) - 400 punkti
„hea” (G) - 300 punkti
„rahuldav” (B) - 200 punkti
Ettepanek 2:
Lisa ettepanekule 1: WUSV MM-l saadud punkte arvestatakse ESLÜ aasta parima
arvestuses ainult sel juhul, kui koer on kvalifitseerunud WUSV-il osalema vastavalt
eeskirjadele.
Poolt: 85 Vastu: 13
Otsustati kinnitada p4.5 lisatingimus sõnastuses: WUSV MM-l saadud punkte arvestatakse ESLÜ aasta parima
arvestuses ainult sel juhul, kui koer on kvalifitseerunud WUSV-il osalema vastavalt eeskirjadele.
Ettepanek: Siit edasi kuni lõpuni hääletada muudatused korraga
Poolt: 98
Otsustati: Siit edasi kuni lõpuni hääletada muudatused korraga
Hetkel:
PUNKTITABEL 2

FH/IPO-FH
I II
Ettepanek:
Võistlusklass IPO-FH
Koht
1. 170
2. 160
3. 155
4. 150
5. 145
6. 140
tulemus 135
Hetkel:
VI ESLÜ AASTA PARIMA KK KOERA ARVESTUS
1. ESLÜ Aasta parima KK koera arvestuses võistluste tulemuste eest antavaid punkte
arvestatakse punktitabeli 2 põhjal.
2. Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust kuulekuskoolituse (KK) võistlustelt.
Ettepanek:
Parandada numeratsiooni 5. ESLÜ AASTA PARIMA KK KOERA ARVESTUS 5.1-ks ja 5.2-ks.
Hetkel:
VII ESLÜ AASTA PARIMA PJK/FH KOERA ARVESTUS
1. ESLÜ Aasta parima PJK/FH koera arvestuses võistluste tulemuste eest antavaid
punkte arvestatakse punktitabeli 2 põhjal.
Ettepanek:
6. ESLÜ AASTA PARIMA PJK/FH/IPO-FH KOERA ARVESTUS
6.1 ESLÜ Aasta parima PJK/FH/IPO-FH koera arvestuses võistluste tulemuste eest antavaid
punkte arvestatakse punktitabeli 2 põhjal.
Hetkel:
2. Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust põllujäljekatse (PJK), EKL
jäljekoerte eksami (Fährtenhunde, FH) ja IPO-FH võistlustelt.
Ettepanek:
6.2 Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust põllujäljekatse (PJK), EKL
Jäljekoerte Eksami (Fährtenhunde, FH) ja FCI Rahvusvahelise Jäljekoerte Eksami (IPO-FH)
võistlustelt.
Hetkel:
VIII ESLÜ AASTA PARIMA IPO/SchH/VPG KOERA ARVESTUS
1. ESLÜ Aasta parima IPO/SchH/VPG koera arvestuses võistluste tulemuste eest
antavaid punkte arvestatakse punktitabeli 2 ja käesoleva eeskirja punkti IV.6
põhjal.
Ettepanek:
7. ESLÜ AASTA PARIMA IPO/SchH/VPG KOERA ARVESTUS
7.1 ESLÜ Aasta parima IPO/SchH/VPG koera arvestuses võistluste tulemuste eest
antavaid punkte arvestatakse punktitabeli 2 ja käesoleva eeskirja punkti 4.5
põhjal.
Hetkel:
2. Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust FCI rahvusvahelise teenistuskoerte
eksami (Internationale Prüfungsordnung, IPO), kaitsekoerte katse (Schutzhund,
SchH) ja kasutuskoerte mitmekülgsustesti (Vielzeitigskeitsprüfung für
Gebrauchshunde, VPG) võistlustelt.
Ettepanek:
7.2 Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust FCI Rahvusvahelise Teenistuskoerte
Eksami (Internationale Prüfungsordnung, IPO), Kaitsekoerte Katse (Schutzhund,
SchH) ja Kasutuskoerte Mitmekülgsustesti (Vielzeitigskeitsprüfung für
Gebrauchshunde, VPG) võistlustelt.
Hetkel:
IX ESLÜ AASTA PARIMA UNIVERSAALSE KOERA ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima universaalse koera arvestuses liidetakse parim punktisumma ESLÜ
Aasta parima näitusekoera arvestuses ja sama koera parim punktisumma ESLÜ Aasta
parima töökoera arvestuses.
Ettepanek:

8. ESLÜ AASTA PARIMA UNIVERSAALSE KOERA ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima universaalse koera arvestuses liidetakse parima näitusetulemuse
punktisumma ja sama koera parima võistlusetulemuse punktisumma.
Hetkel:
X ESLÜ AASTA PARIMA VETERANI ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima veterani arvestusse lähevad koerte näituste ja võistluste tulemused,
mis on saavutatud koeraga vanuses 8 aastat või rohkem. ESLÜ Aasta parima veterani
arvestuses võetakse arvesse parim punktisumma ESLÜ Aasta parima näitusekoera
arvestuses ja/või sama koera parim punktisumma ESLÜ Aasta parima töökoera
arvestuses.
Ettepanek:
9. ESLÜ AASTA PARIMA VETERANI ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima veterani arvestuses võetakse arvesse parima näitusetulemuse
punktisumma ja/või sama koera parima võistlusetulemuse punktisumma, mis on
saavutatud koeraga vanuses 8 aastat või rohkem.
Hetkel: nimetatud punkt regulatsioonis puudub
Ettepanek:
10. ESLÜ AASTA PARIMA KUTSIKA ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima kutsika arvestuses lähevad arvesse kuni kolm parimat
näitusetulemust, mis on saavutatud alla aastase koeraga, ning mille eest antavaid
punkte arvutatakse punktitabeli 1 põhjal.
Hetkel:
XI ESLÜ AASTA PARIMA NÄITUSEKOERTE KENNELI ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima näitusekoerte kenneli arvestuses liidetakse kolme parima samast
kennelist pärit koera punktisummad ESLÜ Aasta parima näitusekoera arvestuses.
Ettepanek:
Parandada numeratsiooni 11. ESLÜ AASTA PARIMA NÄITUSEKOERTE KENNELI ARVESTUS
Hetkel:
XII ESLÜ AASTA PARIMA TÖÖKOERTE KENNELI ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima töökoerte kenneli arvestuses liidetakse kolme parima samast
kennelist pärit koera punktisummad ESLÜ Aasta parima töökoera arvestuses.
Ettepanek:
12. ESLÜ AASTA PARIMA TÖÖKOERTE KENNELI ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima töökoerte kenneli arvestuses liidetakse kolme parima samast
kennelist pärit koera kuni kolm tulemust võistlustelt punktitabeli 2 ja käesoleva eeskirja
punkti 4.5 põhjal.
Hetkel:
XIII ESLÜ AASTA PARIMA UNIVERSAALKOERTE KENNELI ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima universaalkoerte kenneli arvestuses liidetakse kolme parima samast
kennelist pärit koera punktisummad ESLÜ Aasta parima universaalse koera arvestuses.
Ettepanek:
Parandada numeratsiooni 13. ESLÜ AASTA PARIMA UNIVERSAALKOERTE KENNELI ARVESTUS
Poolt: 98
Otsustati lisada punktid või kinnitada sõnastuse muudatused alljärgnevalt:
Võistlusklass IPO-FH
Koht
1. 170
2. 160
3. 155
4. 150
5. 145
6. 140
tulemus 135
Parandada numeratsiooni 5. ESLÜ AASTA PARIMA KK KOERA ARVESTUS 5.1-ks ja 5.2-ks.
6. ESLÜ AASTA PARIMA PJK/FH/IPO-FH KOERA ARVESTUS
6.1 ESLÜ Aasta parima PJK/FH/IPO-FH koera arvestuses võistluste tulemuste eest antavaid
punkte arvestatakse punktitabeli 2 põhjal.
6.2 Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust põllujäljekatse (PJK), EKL
Jäljekoerte Eksami (Fährtenhunde, FH) ja FCI Rahvusvahelise Jäljekoerte Eksami (IPO-FH)
võistlustelt.
7. ESLÜ AASTA PARIMA IPO/SchH/VPG KOERA ARVESTUS
7.1 ESLÜ Aasta parima IPO/SchH/VPG koera arvestuses võistluste tulemuste eest

antavaid punkte arvestatakse punktitabeli 2 ja käesoleva eeskirja punkti 4.5
põhjal.
7.2 Arvesse lähevad kuni kolm paremat tulemust FCI Rahvusvahelise Teenistuskoerte
Eksami (Internationale Prüfungsordnung, IPO), Kaitsekoerte Katse (Schutzhund,
SchH) ja Kasutuskoerte Mitmekülgsustesti (Vielzeitigskeitsprüfung für
Gebrauchshunde, VPG) võistlustelt.
8. ESLÜ AASTA PARIMA UNIVERSAALSE KOERA ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima universaalse koera arvestuses liidetakse parima näitusetulemuse
punktisumma ja sama koera parima võistlusetulemuse punktisumma.
9. ESLÜ AASTA PARIMA VETERANI ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima veterani arvestuses võetakse arvesse parima näitusetulemuse
punktisumma ja/või sama koera parima võistlusetulemuse punktisumma, mis on
saavutatud koeraga vanuses 8 aastat või rohkem.
10. ESLÜ AASTA PARIMA KUTSIKA ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima kutsika arvestuses lähevad arvesse kuni kolm parimat
näitusetulemust, mis on saavutatud alla aastase koeraga, ning mille eest antavaid
punkte arvutatakse punktitabeli 1 põhjal.
Parandada numeratsiooni 11. ESLÜ AASTA PARIMA NÄITUSEKOERTE KENNELI ARVESTUS
12. ESLÜ AASTA PARIMA TÖÖKOERTE KENNELI ARVESTUS
ESLÜ Aasta parima töökoerte kenneli arvestuses liidetakse kolme parima samast
kennelist pärit koera kuni kolm tulemust võistlustelt punktitabeli 2 ja käesoleva eeskirja
punkti 4.5 põhjal.
Parandada numeratsiooni 13. ESLÜ AASTA PARIMA UNIVERSAALKOERTE KENNELI ARVESTUS
Ettepanek: Muudatused hakkavad kehtima alates 1.01.2011
Poolt 98
Otsustati: Muudatused hakkavad kehtima alates 1.01.2011

7. Uute eeskirjade kinnitamine:
• ESLÜ universaalvõitja võistluste eeskiri
Ettepanek: Kinnitada universaalvõitja võistluse eeskiri LISA 9
Poolt: 98
Otsustati: Kinnitada LISA 9-s toodud Universaalvõitja võistluse eeskiri.
8. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused
Laekunud on tagasiastumisavaldused juhatuse liikmetele: Anna Luik, Urve Lageda, Kristiina Mitus
Ettepanek: Rahuldada tagasiastumisavaldused
Hääletati: 98 poolt
Otsutati: Rahuldada Anne Luik, Urve Lageda ja Kristiina Mituse tagasiastumisavaldused.
Esitati Eha Kõrve ja Mariliis Kõvatoomas’e tagasiastumisavaldused.
Ettepanek: Rahuldada Eha Kõrve ja Marlisiis Kõvatoomas’ e tagasiastumisavaldused
Hääletati: 96 poolt
Otsustati: Rahuldada Eha Kõrve ja Marlisiis Kõvatoomas’ e tagasiastumisavaldused
9. Uute juhatuse liikmete valimine
Kandidaadid: Juhatuse liikmeteks: Markus Kropeit
Markus Kropeit: Olen nõus
Poolt: 84
Otsustati: Kinnitada Markus Kropeit ESLÜ juhatuse liikmeks.
Ettepanek: Juhatuse liikme kandidaat Felor Sepp
Felor Sepp: Olen nõus, kuid pean eelnevalt informeerima, et ma võin olla palju välislähetustes ning ei pruugi 100%liselt pühenduda ning minuga ei saa ilmtingimata arvestada. Seetõttu sellise klausliga olen nõus kandideerima juhul
kui teistele juhatuseliikmetele see sobib.
Poolt: 81
Otsustati: Kinnitada Felor Sepp ESLÜ juhatuse liikmeks.

Juhatuse asendusliikmed:
Ettepanek kinnitada juhatuse asendusliikmeks Rain Heinsoo
Rain Heinsoo: olen nõus
Poolt: 84
Otsustati: Kinnitada asendusliikmeks Rain Heinsoo
Ettepanek: kinnitada juhatuse asendusliikmeks Eha Kõrve
Eha Kõrve: olen nõus
Poolt: 84
Otsustati: Kinnitada juhatuse asendusliikmeks Eha Kõrve
Ettepanek: kinnitada juhatuse asendusliikmeks Riho Kivila
Riho Kivila : Olen nõus
Poolt: 83
Otsutati kinnitada juhatuse asendusliikmeks Riho Kivila.
10. Üldkoosoleku volitus juhatusele seoses eeskirjade muutmisega, mis on tingitud villase aluskarvaga SLK tõu
variatsioonina tunnustamisega SLK tõustandardis FCI poolt.
Ettepanek: Volitada ESLÜ juhatust viima ESLÜ eeskirjadesse sisse parandused mis võimaldaksid ka pikakarvalistel
saksa lambakoertel erinevatel üritustel osaleda ilma üldkoosolekut muudatusteks kokku kutsumata, seoses
eeskirjade muutmisega, mis on tingitud villase aluskarvaga SLK tõu variatsioonina tunnustamisega SLK
tõustandardis FCI poolt.
Hääletamine: 84 poolt
Otsustati: Volitada ESLÜ juhatust viima ESLÜ eeskirjadesse sisse parandused mis võimaldaksid ka pikakarvalistel
saksa lambakoertel erinevatel üritustel osaleda ilma üldkoosolekut muudatusteks kokku kutsumata, seoses
eeskirjade muutmisega, mis on tingitud villase aluskarvaga SLK tõu variatsioonina tunnustamisega SLK
tõustandardis FCI poolt.
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