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Saksa lambakoerte 

ERINÄITUSE STATUUT 

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 iga aasta maikuu esimesel nädalavahetusel. Eesti Saksa lambakoerte pea-erinäitusel on 

kohtunikul võimalus anda kasutusklassis osalevatele koertele hindeks VORZÜGLIGH – AUSLESE (eliit – märgitakse VA). 

1. Piirangud näituse korraldamisele 

1.1. Saksa lambakoerte erinäitust ei või korraldada nädalavahetustel, mil toimuvad saksa lambakoerte pea-erinäitus 

Saksamaal (Bundessiegerzuchtschau) ja saksa lambakoerte pea-erinäitus Eestis. 

2. Näituse kataloog 

2.1. Oluline info näituse kataloogis peab olema trükitud vähemalt kahes keeles - eesti keel ja inglise keel. Samuti võib 

kasutada kolmanda keelena saksa keelt. 

2.2. Iga koera kohta peavad kataloogis olema toodud alljärgnevad andmed: 

- nimi; 

- tiitlid (tšempioni- ja võitjatiitlid ning rahvusvaheliste töökatsete tulemused); 

- registrinumber; 

- ID-number (tätoveering või mikrokiip); 

- märge aretuskontrolli sooritamise kohta; 

- sünniaeg; 

- HD/ED tulemused (HD tulemuse olemasolu kohustuslik ava- ja kasutusklassi registreerimisel); 

- koolituseksamite tulemused (kui on sooritatud); 

- isa ja ema nimed ja tiitlid; 

- kasvataja nimi, maakond/linn ja riik; 

- omaniku nimi, maakond/linn ja riik. 

2.3. Näituse eest vastutava isiku poolt kinnitatud näituse tulemused tuleb Eesti Kennelliidu büroole esitada vastavalt 

EKL näituste eeskirjale. Hiljemalt 14 päeva pärast näituse lõppemist tuleb esitada näituse tulemused Excelisse 

konverteeritava tabelarvutusprogrammi tabelina Eesti Saksa Lambakoerte Ühingule (ESLÜ). 

3. Võistlusklassid ja registreerimisel esitatavad nõuded 

3.1. Näitusel tunnustatakse alljärgnevaid võistlusklasse: 

3.1.1. Mitteametlikud võistlusklassid (näituse infolehel peab olema selgelt näidatud, kas antud näitusel neid klasse 



hinnatakse): 

- kutsikaklassid: vanuserühmad 4-6 kuud, 6-9 kuud ja 9-12 kuud; 

3.1.2. Ametlikud võistlusklassid: 

- veteraniklass (koerad üle 8 aasta) 

- noorteklass (JKL) – 12-18 kuud; 

- keskmine klass (JHKL) – 18-24 kuud; 

- avaklass (koerad üle 2 aasta, (ilma varrukakatseta) 

- kasutusklass (GHKL) – üle 24 kuu vanused koerad (kohustuslik varrukakatse); 

- järglasteklass – isase koera vähemalt viis järglast vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. 

Võib esitada koeri alates 9-ndast elukuust. 9-12 kuu vanuste järgleste osakaal esitatavas järglasklassis 

võib olla maksimaalselt 2 järglast. Järglasteklassis osalemine on järglastele alates 12 elukuust 

kohustuslik, järglastele 9-12 kuud vabatahtlik 

- kasvatajaklass – ühe kasvataja vähemalt neli kasvandikku vähemalt kahest erinevast vanemate 

kombinatsioonist. Kutsikaid ei saa esitada kasvatajaklassi. 

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, IFH, IGP-FH, IPO-R vm). 

 3.2.1. Koera registreerimisel kasutusklassi, tuleb registreerimislehele lisada koopia tööraamatust, kus on näha, et 

koer on vajalikud katsed läbinud, koopia aretuskontrolli tulemuslehest või koopia FCI või EKL töösertifikaadist. 

3.3. Koeral, kes registreeritakse ava- või kasutusklassi, peab olema ametlikult kinnitatud HD/ED (puusa- ja 

küünarliigeste) uuringu tulemus. Juhul, kui koer ei ole läbinud aretuskontrolli, tuleb registreerimisel esitada koera 

registreerimismaa kennelliidus kinnitatud ametliku puusa- ja küünarliigeste uuringu sertifikaadi koopia 

(düsplaasiauuringute nõue kehtib vastavalt aretuse erinõuetele). 

3.4. Kasvatajaklassis osalemine: 

Koer, kes on osalenud kasvatajaklassiga samal päeval toimunud näituseringis, peab osalema kasvatajaklassis, kui 

kasvataja seda soovib. Juhul kui koera omanik keeldub koera andmast kasvatajaklassis osalemiseks ilma mõjuva 

põhjuseta, koera näituse tulemus tühistatakse kohtuniku märgukirja alusel. 

4. Hinded 

4.1. Hinded, mis antakse ametlikes võistlusklassides: 

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/IFH/IGP-FH) vähemalt esimeses astmes (IGP1/IPO1/SchH1/VPG1/IFH1) või IPO-R 

koolitusalal vähemalt A-taseme tulemust. 

4.1.2. VORZÜGLIGH (võrratu – märgitakse V). V võib anda: kasutusklassis koerale, kes on saanud varrukatöös 



hindeks võrratu (a), „laseb lahti“, ja kel on olemas kehtiv aretuskontrolli (Körung) tulemus ja veteranklassis osalevale 

koerale, kellel on olemas kehtiv aretuskontrolli (Körung) tulemus. 

4.1.3. SEHR GUT (väga hea – märgitakse SG). SG võib anda kõrgeima hindena noorte, keskmise, avaklassi koertele; 

veteraniklassi koertele, kel puudub kehtiv aretuskontrolli (Körung) tulemus ning kasutusklassis neile koertele, kes 

varrukatöös ei lase käsu peale lahti, kes saavad varrukatöö hindeks “piisav” (vh) või ei ole läbinud aretuskontrolli. 

4.1.4. GUT (hea – märgitakse G). 

4.1.5. AUSREICHEND (rahuldav – märgitakse A). 

4.1.6. MANGELHAFT (puudulik - märgitakse M). 

4.1.7. UNGENÜGEND (sobimatu – märgitakse U). Hinne U antakse koertele, kes ei läbi paugukatset. 

4.1.8.ENTSCHULDIGT ZURÜCKGEZOGEN (vabandatult tagasivõetud – märgitakse EZ). Hinne EZ antakse 

koertele, kes sooritasid varrukakatse, kuid ei osalenud hindamisel ega näituseringis, kuid teavitasid sellest eelnevalt 

näitusetoimkonda. 

4.2. Hinded, mis antakse kasutusklassis varrukakatset mittesooritanud koertele: 

4.2.1. T1 – võitlustahe võrratu, ei lase käsu peale lahti 

4.2.2. T2 – võitlustahe piisav 

4.2.3. T3 – võitlustahe ebapiisav 

4.2.4. T4 – katkestatud, puuduva kontrolli tõttu 

4.3. Hinded, mis antakse kutsikaklassides: 

4.3.1. VÄGA LOOTUSTANDEV (märgitakse VL). Hinne antakse kutsikale, kes on suurepärase kvaliteediga, mis annab 

hetkel lootust suurepäraseks arenguks tulevikus. 

4.3.2. LOOTUSTANDEV (märgitakse L). Hinne antakse kutsikale, kes on hea kvaliteediga, mis antud hetkel annab 

lootust märkimisväärseks arenguks tulevikus. 

5. Tiitlid ja auhinnad 

5.1. Erinäitusel omistatakse sertifikaat (SERT) järgmiste reeglite kohaselt: 

5.1.1. SERT antakse eraldi mõlemale sugupoolele. 

5.1.2. SERT’le võivad kandideerida ainult kasutusklassi koerad, kes on saanud hindeks V-A või V. SERT antakse 

automaatselt kõrgeima koha saanud hindega V-A või V koerale, kellel on õigus seda vastu võtta. 

5.2. Erinäitusel omistatakse juuniori sertifikaat (JUN SERT) järgmiste reeglite kohaselt: 

5.2.1. JUN SERT antakse eraldi mõlemale sugupoolele. 

5.2.2. JUN SERT’le võivad kandideerida ainult noorteklassi koerad, kes on saanud hindeks SG. JUN SERT antakse 

automaatselt kõrgeima koha saanud hindega SG koerale, kellel on õigus seda vastu võtta. 

5.3. Erinäitusel omistatakse veteran sertifikaat (VET SERT) järgmiste reeglite kohaselt: 

5.3.1. VET SERT antakse eraldi mõlemale sugupoolele; 

5.3.2.VET SERT´ile võivad kandideerida ainult veteranklassi koerad, kes on saanud hindeks vähemalt SG; 

5.3.3. VET SERT antakse automaatselt kõrgeima koha saanud hindega vähemalt SG koerale, kellel on õigus seda vastu 



võtta. 

5.4. Parima varrukakoera valimine: 

5.4.1. Parima varrukakoera tiitel antakse eraldi mõlemale sugupoolele. 

5.4.2. Parima varrukakoera tiitlile võivad kandideerida ainult kasutusklassis osalenud koerad, kes on läbinud 

varrukakatse ja saanud näitusel vähemalt hinde „hea“ 

6. Ringide töö 

6.1. Igale näituselt osalenud koerale tuleb teha kirjeldus. 

6.2. Näituse toimkond peab tagama vajadusel kirjelduste tõlkimise. 

6.3. Näituse toimkond peab näitusel osalejaid enne näitust informeerima 

järgmistest punktidest: 

- näituse toimumiskoht; 

- umbkaudne näituse ajakava võistlusklasside kaupa; 

- juhul, kui on määratud eraldi aeg kirjalike kirjelduste ja/või varrukatöö tegemiseks, tuleb osalejaid sellest eelnevalt 

informeerida. 

6.4. Järglasklassi ringid peavad toimuma enne noorteklasside (JKL), - 12-18 kuud võistlusringe. Juhul kui järglane, välja 

arvatud järglane vanuses 9-12 kuud, ei osale järglasklassis, antud koer diskvalifitseeritakse, ning ta ei saa oma 

vanuseklassi võistlusringis osaleda. Osalemismaksu ei tagastata. 

6.5. Kasvatajaklasside võistlus tuleb läbi viia näituse viimase võistlusena. Kasvataja otsustada on, milliseid kasvandikke 

ta selles klassis esitab. 

6.6.Töökorraldus ringides: 

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 

6.6.2. Klassid kutsutakse ringi alljärgnevas järjekorras: 

- kutsikaklassid: vanuserühmad 4-6 kuud, 6-9 kuud ja 9-12 kuud; 

- veteraniklass; 

- noorteklass (JKL); 

- keskmine klass (JHKL); 

- avaklass (OKL); 

- kasutusklass (GHKL). 

 Rohkem kui 1-päevase näituse puhul on näituse korraldajal õigus määrata klasside hindamisjärjekorda. 

6.6.3. Peale seda, kui iga koer on saanud kirjaliku kirjelduse, järjestab ringikorraldaja nad lähtuvalt kohtuniku poolt 

antud hinnangust, alustades parimast. Peale kohtuniku poolt määratud lõplikku järjestust tuleb iga koera saavutatud 

koht koos hindega kirjelduslehele märkida. 

6.7. Kõik koerad, välja arvatud kutsikaklassis osalevad, peavad läbima paugukatse. 

6.8. Kõik kasutusklassi koerad peavad läbima varrukakatse, mis peab olema korraldatud vastavalt ESLÜ erinäituste 

varrukakatse läbiviimise korrale 



6.9. Näituse ringis osalev koer tohib kanda ainult sellist kaelarihma, millel puuduvad ogad, elekter või muud 

mõjutusvahendid. 

 

7. Erinäituste taotluste esitamine 

7.1. EKL kalenderplaani kantavate saksa lambakoera erinäituse taotlus tuleb esitada EKL juhatusele vastavalt EKL 

näituste eeskirjale. 

ESLÜ-d peab teavitama toimuvatest saksa lambakoerte erinäitustest hiljemalt näitusele eelneva kalendriaasta 05.07-

ks. 

7.2. ESLÜ avaldab oma koduleheküljel info esitatud erinäituste taotluste kohta. 

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. EKL-i ja FCI kohtuniku kutsub näituse korraldaja iseseisvalt 

8.4. SV kohtuniku kutsumiseks tuleb pöörduda kirjalikult ESLÜ juhatuse poole, kes edastab vastava kutse SV-le . 

8.5. SV kohtuniku kutsumisel on SV poolt kehtestatud kohtuniku 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 

mitteliikmesorganisatsioonide puhul lisandub SV kohtunikukutse menetlemise tasule ka ESLÜ kohtunikukutse 

vahendamise tasu, mille suuruse kinnitab ESLÜ juhatus. 

8.7. SV kohtunik võib päevas hinnata mitte rohkem kui 110 eksponenti , v.a. vääramatu jõu puhul (teise kohtuniku 

haigestumine, ära jäänud lennu vm taolise tõttu) 

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; 

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: 

 a) ei ole eelnevalt pöördutud ESLÜ juhatuse poole kohtuniku nimeliseks kinnitamiseks; 

 b) nimetatud kohtuniku hindamisõigused on ESLÜ-le laekunud informatsiooni põhjal ajutiselt või 

 püsivalt peatatud; 

 c) 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; 

 d) korraldav klubi on edastanud kutse SV-le otse, ilma ESLÜ juhatuse poole pöördumata. 


