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Uute liikmete kinnitamine

Ettepanek:
Kinnitada ESLÜ liikmeteks:
Toomsalu Lembit
Aigro Heli
Afanasjev Kirill
Peets Hillar
Juhkam Jana
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
1.1

Kinnitada ESLÜ liikmeks:
Toomsalu Lembit
Aigro Heli
Afanasjev Kirill
Peets Hillar
Juhkam Jana
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Saksa lambakoerte aretusnõuded

Vaja pikendada järgmiseks viieks aastaks. Üldkoosolekul kinnitada, EKLile esitada põhjalik materjal.
Vilve Roosioks nõus selles asjas aitama, väga töömahukas ülesanne. Juhatus on seisukohal, et
aretuse erinõuded jätta sarnasteks praegu kehtivatega. Enne üldkoosolekut kodulehele välja, liikmed
saavad esitada täiendusi-ettepanekuid.
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Aretusnõuete rikkumised – trahviga pesakonnad

Juhatuse poolt eelneval kirjalikul arutelul ette valmistatud materjal:
Palju registreeritakse EKLis nn. trahviga slk pesakondi, kus ühel või mõlemal vanemal aretusnõuded
täitmata. EKL poolt kehtestatud trahvid: esmakordsel rikkumisel 5000.- EEK pesakond, teistkordsel
10.000 EEK pesakond, kolmandal korral 10.000 EEK kutsikas.
Hiljuti sooviti sellist pesakonda (üle 2 a emasel puudus aretuskontroll) ESLÜ kodulehel reklaamida.
Kui juhatus ei soostunud, sai juhatuse liige emaseomanikult ärritunud telefonikõne, emaseomanik
lubas juhatuse koosolekule tulla asja klaarima ja asjaolusid selgitama. Täna teda kohal ei ole.
Pesakonna isa omaniku väitel ei kontrollinud ta enne paaritamist emase aretuskõlbulikkust (SLK
tõuaretusmäärustik kohustab kontrollima). Kõnesolev pesakond sündis korduspaaritusest sama
isasega (aastase vahega). Emaseomanik väidab, et tema samuti polnud aretusnõuetest teadlik.
Samuti arvab isaseomanik, et konkreetsel paaritusel pole emase AK puudumine probleem, sest
eelmise pesakonna kutsikad on „super varrukakoerad”. Kuidas saab sellise väitega esineda aastaste
koerte puhul, kelle instinktid pole lõplikult veel välja arenenud, jääb arusaamatuks. Samuti ei saa aru,
mis on põhjuseks, et vaid aastase vahega tehakse korduspaaritus, kui pole teada, milliseks eelmine
pesakond kujuneb (kutsikad alles aastased).
---------------------------------Ilmselt tuleb ESLÜ liikmeid - kasvatajaid –kenneliomanikke veelkord teavitada (juba aastaid
kehtivatest ja avaldatud ) aretusnõuetest. Lisaks osutada, et isase koera omanik peab ENNE paaritust
kontrollima, kas emane vastab aretusnõuetele.
Pole vist üleliigne aretusnõuded kord aastas ka ajakirjas avaldada, et need jõuaksid mustvalgel kõigini
liikmeteni - kuigi peaks olema elementaarne, et ENNE paaritust teeb emase omanik endale
aretusnõuded selgeks. Need on hõlpsasti leitavad aretuse all ESLÜ kodulehel. Või kui pole ligipääsu
internetti, siis võiks ju ENNE paaritust helistada tõuühingusse ja küsida.
Kenneliomanikest isasteomanikud (nagu eespool jutuks oleva pesakonna puhul), kes oma tuntud
isaseid mitte-nõuetekohasteks paaritusteks annavad, peaksid aretusnõuetest siiski teadlikud olema,
vabandused tunduvad kummalised.
Pesakondade puhul, kellele EKlist tõupaberid ostetakse (trahviga pesakonnad) on tegemist slk
tõuaretusmäärustiku rikkumisega.
Lisaks, kui bürokraatia kõrvale jätta, on lihtviisiliselt öeldes tegemist paaritustega, kus koerte tervis või
koolitus pole vajalikul tasemel. Et Kennelliit rahalise tulu saamise eesmärgil sellistele pesakondadele
paberid müüb, on ka muudes riikides tavaks ja selle peale tõuühingute hammas ei hakka.
Omalt poolt saab tõuühing probleemi kutsikaostjatele teadvustada, pannes sellised pesakonnad
ESLÜ kodulehele näiteks rubriiki „Trahviga pesakonnad – vanematel aretusnõuded täitmata” vms.
Lisaks hakkab juhatus koosolekute protokollidest nimeliselt (omanik + koer) läbi kandma neid
kasvatajaid ja isaste koerte omanikke, kes tõuaretusmäärustikku rikuvad. See puudutab ka ilma
kennelnimeta pesakondi, sest ka nende puhul on olemas kasvataja (emaseomanik = kasvataja).
Pesakonna vanemate omanikelt hakatakse vastavalt tõuaretusmäärustikule nõudma selgitust ja
tegema hoiatusi.
Info trahviga registreeritud pesakondade kohta saab juhatus EKL kodulehelt avalikust tõuregistrist.

--------------------------------Kokkuvõtteks:
Kui koeraomanik on ESLÜ liige, kohustub ta järgima kõiki ESLÜ eeskirju, k. a. Tõuaretusmäärustik ja
Aretuse erinõuded.
Käesolevast teemakäsitlusest juhatuse koosolekul teavitatakse kõiki liikmeid kodulehe ja ajakirja
kaudu. Samuti veelkord ka slk aretuseeskirjadest.
Selle teemaga seoses võiks veel ära märkida, et FCI aretuseeskiri keelab rahalise tulu saamise
eesmärgil tehtava aretuse.
...F.C.I. liikmesmaa ja lepingulise partneri poolt ei tohi olla lubatud kommertsalustele rajatud
koerakasvatus ja –aretus.
INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I....Dog traders and commercial dog breeders are
not permitted to undertake breeding in a member country or contract partner of the FCI.
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Koolitustoimkond

Andrus Räämet lubas koostada koolituse statistika aasta 2007 kohta.
Janne Vaarja lahkub juhatusest. Vaja kokku panna võistlusi korraldav toimkond. Räägitakse läbi
erinevate võimalike abilistega.
Janne Vaarjaga konsulteeritud 2008.aasta võistluste kohtunike asjus; ettepanekud vaatab üle
võistlustega tegelema hakkav töögrupp (koostamisel).
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Tõlkeprojektid

Aretuskontrolli blankett
Proua Laili Aasmann on lahkelt soostunud aitama tõlke sujuvamaks muutmisega, seal on praegu palju
nö, toorest. Plaanis on ESLÜ blankett SV omaga võimaluste piires ühtlustada, et väliskohtunikel oleks
lihtsam täita.
Täiendada varrukakatse korda erinäitusel
Väliskohtunikud on märkinud, et meie erinäituse varrukakatse eeskirju tuleks ühtlustada SV omadega.
(rotatsioonisüsteem). Palutud abi välimikukohtunikult Heli Talvikult, tõlgib SV eeskirjades olevad
erinevused ja edastab juhatusele.
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Kaebused kasvataja Aruaasa kohta

Koeraomanikud Tiina Selge ja Kerli Roosna kirjutavad juhatusele. Koertel demodekoos, kasvatajalt
koolitus-ja kasvatusabi pole saanud.
Kasvataja müüb sama emase kutsikaid valeväitega, et varasemate pesakondadega pole
terviseprobleem olnud. Kasvataja Janika Aruaasaga (kennel Blackest) on olnud jätkuvalt probleeme
(koerte pidamistingimused, ebakorrektsed ostu-müügilepingud jne). Teemaga tegeleda.

Lisa 1: Tiina Selge ja Kerli Roosna kirjad.
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ESLÜ parimate arvestus

Arutelu: koolituse poole peal annavad MV rohkem punkte, korrutatakse koefitsiendiga 1,5. ESLÜ
peaerinäituselt saadud tulemus peaks ka väärtuslikum olema
Arutelu: Praegu kehtib universaalse kenneli arvestuses järgmine eeskiri: „Tiitli saamiseks
summeeritakse 3 (kolme) erineva koera 1(üks) parim tulemus näitusel ja 3 (kolme) erineva koera (ei
pea olema samad koerad) 1 (üks) parim tulemus ESLÜ tiitlivõistlustelt”
Kuna siin arvestatakse eraldi näituse-ja töötulemusi, ei motiveeri see kasvatajat aretama universaalset
saksa lambakoera. Muuta seda punkti nii, et arvesse läheksid universaalsete koerte tulemused, st.

ühel ja samal koeral peab olema nii näituse-kui võistlussaavutusi. Lisaks on keeleliselt ebaõige
sõnastus ÜKS PARIM tulemus. Parim saabki olla ainult üks tulemus. Muuta sõnastust kogu eeskirjas.
Arutelu: IPO punktitabel vajab üle vaatamist.
IPO3-s 1. ja 2. koha vahe liiga suur.
IPO3 ja IPO2 ülejäänud kohtade (peale esimese koha) vahed liiga väiksed. Kui eeldada, et võistlema
hakatakse enamjaolt ikkagi kolmandas astmes (viimasel ESLÜ IPO võistlusel oli IPO2-s 2 võistlejat ja
IPO3-s 10), siis IPO3 neljas koht ja IPO2 esimene koht ei tohiks anda võrdselt punkte.
Tabel:
Võistlusklass
Koht
1
2
3
4
5
6
tulemus

IPO1
100
95
90
85
80
75
60

IPO2
kehtiv
140
130
120
110
100
90
70

IPO2
ettepanek
150
140
130
125
120
115
100

IPO3
kehtiv
200
160
150
140
130
120
80

IPO3
ettepanek
200
180
170
165
160
155
150

Arutelu: lisada punktiarvestusse parima veterani kategooria. Arvesse lähevad üle 8 aastastel koertel 1
parim näitusetulemus ja 1 parim võistluse tulemus.
Ettepanekud ESLÜ parimate arvestuse muutmiseks:
1. Korrutada ESLÜ peaerinäituselt saadud tulemus koefitsiendiga 1,5
2. Muuta ESLÜ tiitlivõistluste eeskirja parima universaalse kenneli arvestus järgmiselt: Tiitli
saamiseks summeeritakse sama kenneli 3 (kolme) erineva koera parim tulemus näitustelt ja
samade koerte parim tulemus ESLÜ tiitlivõistlustelt.
3. Muuta IPO punktitabelit järgmiselt:
Võistlusklass
Koht
1
2
3
4
5
6
tulemus

IPO1

IPO2

IPO3

100
95
90
85
80
75
60

150
140
130
125
120
115
100

200
180
170
165
160
155
150

4. Lisada punktiarvestusse parima veterani kategooria. Tiitli saamiseks summeeritakse vanema
kui 8 aastase koera parim tulemus näitustelt ja parim tulemus ESLÜ tiitlivõistlustelt.
5. Muuta tiitlivõistluste eeskirja sõnastus keeleliselt korrektseks: sõnade „parim tulemus” eest
arvsõnad ära võtta ja asendada „parima punktisummaga”.
Hääletamine:
Poolt: Ühehäälselt

Otsustati:
7.1

Kinnitada muudatused ESLÜ parimate arvestuses:

o ESLÜ pea-erinäituselt saadud tulemus korrutatakse koefitsiendiga 1,5
o Parima universaalse kenneli tiitli saamiseks summeeritakse sama kenneli 3 (kolme)
erineva koera parima punktisumma andev tulemus näituselt ja samade koerte parima
punktisumma andev tulemus ESLÜ tiitlivõistlustelt.

o Meistrivõitluste punktitabel IPO osas:
Võistlusklass
Koht
1
2
3
4
5
6
tulemus

IPO1

IPO2

IPO3

100
95
90
85
80
75
60

150
140
130
125
120
115
100

200
180
170
165
160
155
150

o Lisada punktiarvestusse parima veterani kategooria. Tiitli saamiseks
summeeritakse vanema kui 8 aastase koera parima punktisumma andev tulemus
näitustelt ja parima punktisumma andev tulemus ESLÜ tiitlivõistlustelt.
Täiendatud eeskirjadest liikmeid teavitada, et teataks enne hooaega arvestada.
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Muud küsimused

Kirjad saadetud:
EKL juhatusele – (korduv) ESLÜ ettepanekud EKL varrukameeste täiendkoolituseks. Vastust pole
tulnud.
EKL KKKle KKK - ESLÜ teade PJK 2008 MV kuupäevast 27. sept. Vastust pole tulnud.
EKL KKKle - PJK kohtunikud: (korduv). On infot, et et KKK soostus ESLÜ ettepanekuga, et PJKd
võivad hinnata IPO kohtunikud. Nüüd läheb EKL juhatusse ja märtsis volikokku. Ootame ametlikku
vastust.

Lisa 2: Kirjad
EVS vakstineerimis-soovitused
Teha järelepärimine EKlile. Eesti Väikeloomaarstide Selts soovitab vaktsineerida kolme aasta tagant,
EKL praegune nõue (üritustel osalemiseks) vaktsineerida igal aastal.

Koosolek lõppes 21:15
Koosoleku juhataja:
Riina Ruven

Protokollija:
Epp Maltis

