EESTI SETTERITE KLUBI AASTA NÄITUSESETTERI VALIMISE KORD
Vastu võetud ESK juhatuses 19.12.2016.
1. Üldised eeskirjad
Eesti Setterite Klubi (ESK) poolt välja antavale Aasta näitusesetteri tiitlile
saavad kandideerida kõik tõutunnistusega setterid (Iiri punased, Gordoni,
Inglise ja Iiri punavalged), kelle omanik on punktiarvestusse minevate näituste
toimumise ajal ESK liige ja kelle alaline elukoht on Eesti.
2. Punktide arvestamine
2.1. Arvesse lähevad punktid FCI riikides kalendriaasta jooksul toimuvatelt
ametlikelt rahvusvahelistelt, rahvuslikelt, eri- ja rühmanäitustelt.
2.2. Tõuringi tulemuse eest saadud punktide arv korrutatakse läbi
koefitsiendiga vastavalt näitusele registreeritud koerte arvule tõus.
Koefitsiendid on järgmised:
1 – kuni 10 koera
1,5 – 11 kuni 20 koera
2 – 21 kuni 30 koera
2,5 – 31 kuni 40 koera
3 – 41 kuni 50 koera jne.
2.3. Rahvusvahelise näituse ametlik riigi või regiooni (nt Balti, Põhjamaade)
võitjatiitel annab 2 lisapunkti, Maailma ja Euroopa võitja tiitel 5
lisapunkti.
2.4. Tõu parimaks tulnud juunior või veteran võib saada punkte kas oma
vanuseklassi või kogu tõu võidu ja finaalvõistluste eest, vastavalt sellele,
kumb punktisumma on suurem.
2.5. Arvesse läheb iga koera kuni 5 paremat tulemust.
3. Parima valik
3.1. Aasta näitusesetteri arvestust peetakse igale setteritõule eraldi.
3.2. Arvesse lähevad Eesti näituste tulemused, mis on sisestatud EKLi onlineandmebaasi.
3.3. Välismaiste näituste tulemused (kirjelduslehe ja setteriringi kataloogilehe
koopia või link ametlikule online-tulemuste lehele) tuleb ESK juhatusele või
juhatuse poolt määratud punktiarvestajale saata kahe nädala jooksul pärast
näituse toimumist. Klubil on õigus avaldada välisnäituste tulemused klubi
kodulehel.
3.4. Aasta näitusesetterite jooksvat avalikku edetabelit peab ESK juhatus või
punktiarvestaja.
3.5. Aasta näitusesetteri võistlusklassid:
3.5.1. Aasta isane/emane näitusesetter – arvesse lähevad parima isase ja
parima emase valiku tulemused.
3.5.2. Aasta noor isane/emane näitusesetter – arvesse lähevad beebi-, kutsikaja juunioriklassi tulemused.
3.5.3. Aasta veteransetter– arvesse lähevad veteraniklassi tulemused.
3.5.4. Aasta kasvataja – arvesse lähevad kuni 5 kasvandiku (ka noorte ja
veteranide) tulemused vähemalt 2 pesakonnakombinatsioonist.
3.5.5. Aasta aretuskoer– arvesse lähevad kuni 5 järglase (ka noorte ja
veteranide) tulemused vähemalt 2 pesakonnakombinatsioonist.
3.6. Autasustatakse iga klassi kolme paremat koera.

3.7. ESK juhatusel on õigus anda välja üks aasta näitusesetteri tiitel ühe tõu ja
vanuseklassi isaste ja emaste koondarvestuses, kui kandideerivate koerte arv
on väiksem kui 6.
4.

Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud ametlikud näitused
(rahvusvahelised, rahvuslikud, eri- ja rühmanäitused)
4.1.
Punktide saamiseks peab koer saama hinde „suurepärane“ (excellent) ja
tunnustuse SK/SQ või EAH/PP.
4.2.
Punktide arv klasside ja kohtade järgi:
Parima isase/emase valik, juuniori- ja veteraniklass
TP/TPJ/TPV
VSP/VSPJ/VSPV 2. koht
3. koht
4. koht
6 punkti
5 punkti
4 punkti
3 punkti
2 punkti
Beebi- ja kutsikaklass
TPB/TPK
VSPB/VSPK
2. koht
3. koht
4. koht
3 punkti
2,5 punkti
2 punkti
1,5 punkti
1 punkt

5.

Teiste FCI riikide ametlikud näitused (rahvusvahelised, rahvuslikud, eri- ja
rühmanäitused), kui reeglistik erineb Eesti omast
5.1.
Eestile sarnase näituse-eeskirjaga riigid – kehtib Eesti näituste
punktiarvestus järgmiste eranditega:
5.1.1. Kui tõu parimat juuniori ei valita, saavad nii parim isane kui parim
emane juunior 5 punkti.
5.1.2. Parima isase/emase järjestuse 5. koht annab 1 punkti, beebi- ja
kutsikaklassis 0,5 punkti.
5.1.3. Läti näitustel peab juuniori- ja veteraniklassi koer punktide saamiseks
saama tunnustuse EAH ehk PP (promotion prize).
5.1.4. Soome ja Rootsi näitustel ei pea veteraniklassi koer punktide saamiseks
saama tunnustust SK ehk SA (sertifikaatin arvoinen) või CK
(certifikatkvalitet).
5.2.
Riigid, kus ei anta tunnustust SK/CQ ja puudub parima isase/emase
järjestus, Maailma ja Euroopa Võitja tiitlinäitused:
5.2.1. Punktide saamiseks peab koer saama hindeks „suurepärane“
(excellent).
5.2.2. Punktide arv TP valiku ja klasside tulemuste järgi (arvesse läheb üks)
TP/TPJ/TPV VSP/VSPJ/ CACIB (kui ei
Klassivõit (CAC), ResVSPV
ole TP/VSP)
Res-CACIB
CAC
6 punkti
5 punkti
4 punkti
3 punkti
2 punkti
5.3.
Vajadusel kohandab ESK juhatus välisriigi näitusetulemuse ESK
punktiarvestusega.

Finaalvõistlused (rühmavõistlused ja Best in Show)
6.1.
Punktide arv finaalvõistluste kohtade järgi:
Kõikide tõugude näitused ja jahikoerte erinäitused, kus osaleb tõuge enam kui 5
FCI rühmast
Rühmavõistlused
RÜP1
RÜP2
RÜP3
RÜP4
RÜP5
5 punkti
4 punkti
3 punkti
2 punkti
1 punkt
Beebide, kutsikate, juunioride, veteranide ja kogu näituse BIS
BIS1
BIS2
BIS3
BIS4
BIS5
6.

10 punkti

9 punkti

8 punkti

7 punkti

6 punkti

Eri- ja rühmanäitused, kus osaleb tõuge kuni 5 FCI rühmast
Rühmavõistlused, beebide, kutsikate, juunioride, veteranide ja kogu näituse BIS
BIS1
BIS2
BIS3
BIS4
BIS5
5 punkti
4 punkti
3 punkti
2 punkti
1 punkt
7. Lühendid
7.1.
TP – tõu parim
7.2.
VSP – vastassugupoole parim
7.3.
RÜP – rühma parim
7.4.
BIS – Best in Show
7.5.
EAH – eriauhind, PP – Promotion Prize
7.6.
SK – sertifikaadikandidaat, CQ – Certificate of Quality
7.7.
CAC – sertifikaat, Certificate of Aptitude for Show Champion
7.8.
CACIB – rahvusvaheline sertifikaat, Certificat d'Aptitude au
Championnat Internationale de Beauté de la F.C.I.
7.9.
FCI – Fédération Cynologique Internationale (Rahvusvaheline
Künoloogiline Föderatsioon ehk kennelliit)

