
 

 

1) sisenen portaali ID-kaardi või mobiili-ID-ga 
2) valin Basenjide Erinäituse ja näitusele registreeritava 

koera, tema võistlusklassi ja registreerun 
 

3) koostan arve ja tasun selle (osavõtutasu peab olema    
        makstud registreerimise ajal kehtiva hinnaperioodi jooksul) 
 

    *    saan e-mailile programmi poolt automaatkinnituse, et                    
koera andmed on „Basenjide Erinäitusele 2018" registreeritud 

 

1)   tasun osavõtutasu panka 
2)   täidan ja saadan ära  e-mailile info@basenji.ee   
      koera näitusele registreerimise lehe, millele    
      lisan kaasa koera tõutunnistuse ja   
      maksekorralduse koopiad 
 
  *    Kui koer on kantud kataloogi, saan e-mailile      
       programmi poolt automaatkinnituse, et koera  
       andmed on Basenjide Erinäitusele 
                              registreeritud 

                    Eesti Basenji Tõuühingu  kuues 

     BASENJIDE  ERINÄITUS 
18. augustil 2018  Luige baasis, Harjumaal 

 

Kohtunik Noel Baaser (kennel Mutabaruga’s), Saksamaa 
Basenjide erinäitus algab laupäeval, 18. augustil 2018 kell 12  Luige baasis, Luige alevik, Kiili vald, Harjumaa. Samas kohas 

toimub Eesti Kennelliidu Balti Võitja 2018 näitus.  

Erinäitus on kinnitatud EKL näituste kalenderplaanis, võisteldakse eesti välimikutšempioni, juuniori- ja veterani sertifikaatidele. 
KORRALDAJA: EESTI BASENJI TÕUÜHING  
KODULEHT: www.basenji.ee 
INFO: info@basenji.ee      
Tel: +372 5634 1099  
              ERINÄITUSE PEASPONSOR 
 

VÕISTLUSKLASSID:           (vastavalt basenji vanusele näituse toimumise päeval) 
• Beebikutsikad (4 - 6 kuud)   ® valitakse tõu parim ja vastassugupoole parim beebikutsikas  
• Kutsikaklass  (6 - 9 kuud)      ® valitakse tõu parim ja vastassugupoole parim kutsikas 
• Juunioriklass  (9 - 18 kuud)     võistlevad  JUN-SERT´ile ®TP JUN   ® 
• Noorte klass  (15 - 24 kuud)    ®                             ®     
• Avatud klass  (al. 15 kuud)    ®   ® 
• Kasutusklass  (al. 15 kuud)  töötõendiga      ®   ® 
• Tšempioniklass  (al. 15 kuud)  CH diplomiga  ®   ® 
• Veteraniklass  (al. 8 aastast)     võistlevad  VET-SERT´ile ®TP VET      ® 

LISAVÕISTLUSED:                                                                                                                                                                      
• Paaride võistlus: samale omanikule kuuluvad samatõulised (alates 9 kuu vanusest) isane ja emane koer võistluspaarina 
• Kasvatajaklass: kasvataja 3-5 kasvandikku vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist (koerad al 9 k vanusest) 
• Järglasteklass: aretuskoer koos vähemalt oma 3-5, vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist järglasega  (al 9 k) 

 
v KÕIGI  ERINÄITUSEL  OSALEJATE  HULGAST  VALIB  KOHTUNIK  NÄITUSE  LÕPUS  KA:  
        PARIMA LIIKUJA,   PARIMA PEA,   PARIMA SABA   NING  PARIMA VÄRVIGA   BASENJI 
 
REGISTREERIMISEKS  ON  KAKS  VÕIMALUST: 
 

1) EKL  ONLINE  SÜSTEEMIS:  
          https://online.kennelliit.ee 

 

          vaid mõned hiireklõpsud,  
           ei mingit paberite täitmist  

  ega lisadokumentide esitamist 
 
 
 
2) VANAAEGSEL MOEL: 

 
 

 
 REGISTREERIMINE peab sisaldama: 

Ø   koera näitusele registreerimise blanketti 
Ø koera tõutunnistuse koopiat  
Ø tasutud osavõtutasu maksekviitungit   
Ø Kasutusklassi ja tšempioniklassi saab  

    registreerida vaid selles osalemisõigust 
               tõendavate dokumentide esitamisel, nõutud   

                lisadokumentideta registreerunud koerad   
                   võistlevad  näitusel  automaatselt avatud klassis 

                         

võistlevad 
SERT-ile 

Aasta Erinäituse 
TÕU PARIM 

BASENJI 
võidab 

BEST IN SHOW 



 

 

     
BLANKETID:  http://kennelliit.ee/blanketid-koeraomanikule/ Näitustele registreerumise leht, paaride võistlusele registreerumise leht 
Kasvataja- ja järglasteklassi registreerumise saab täita koera näitusele registreerimise blanketil 
 

v Vältimaks probleeme „kadumaläinud“ registreerumistega, säilitage saadetud e-mail kuni näitusele registreerumise kinnituse 
saamiseni. Kirjutades e-mailile info@basenji.ee saate vajadusel esitada päringuid. Informatsioon telefoni teel  
(+372) 5634 1099 

Registreerimisdokumentide saatmise päeval kehtiv OSAVÕTUTASU tasuge SEB pangaarvele: EESTI BASENJI TÕUÜHING  
EE961010220212091224   maksekorraldusele tuleb märkida: basenjide erinäitus, koera  registrinumber ja omaniku nimi. 
 

Peale osavõtutasu tasumist saatke ühekorraga (sama saadetisena) ära kõik koera näitusele registreerimise dokumendid.  
Saadetud osavõtutasu ülekannet üksi ei loeta registreerimiseks. Tasumata ja puuduvate dokumentidega registreerimisi ei arvestata 

Osavõtutasu oleneb kõigi vajalike / või viimasena järelesaadetud reg-dokumendi ärasaatmise kuupäevast 
REGISTREERIMISDOKUMENTIDE  SAATMISE  PÄEVAL  KEHTIV  OSAVÕTUTASU 

OSAVÕTUTASUD 
registreerimisel  
kuni 30.06.2018 

01.07.2018 – 
20.07.2018 

ERINÄDALATEL 
21.07 - 31.07.2018 

Kataloogi 
valmimise ajal 

 

4 kuni 6  kuu vanune  BEEBIKUTSIKAS 
 

6 kuni 9  kuu vanune      KUTSIKAS 
 

üle 8 aasta vanune        VETERAN 
 

 
25 eur 

 

 
35 eur 

 

 
45 eur 

 

 

vaid eelneval 

kokkuleppel, kuni 

tehniliselt on võimalik 

juurde lisada  

70 eur 

 

9 kuu kuni 8 aasta vanune   KOER 
JUN, NOO, AVA, KASUT., CH  klassis 

 

 
35 eur 

 

 
45 eur 

 

 
55 eur 

 
 

Eesti Basenji Tõuühingu  liikme soodustus  - 5 eurot vähem iga registreeritava basenji osavõtutasust 
* registreeruda saab online süsteemis, maksta vanaviisi pangaülekandega, tasudes koera eest -5 eur vähem 

 

Eesti Basenji Tõuühingu liikme  
üle 10 aasta vanune VETERAN 

 

tasuta tasuta 35 eur 
 

 

LISAVÕISTLUSED:      PAARIDE VÕISTLUS               
osavõtutasud: registreerumisel kuni 30.06.2018 osavõtutasu 10 eurot, alates 01.07.2018 osavõtutasu 15 eurot 
KASVATAJA- JA JÄRGLASTEKLASS:  tasuta 
 

REKLAAM KATALOOGIS (esitamise tähtaeg 31.07.2018): Formaat A5, must-valges trükis.  Reklaam esitada trükivalmiks 
kujundatuna. Eraisikutele: Terve lehekülg 20 eurot, pool lehekülge 13 eurot. Firmadele kokkuleppehinnaga. 

 

BASENJIDE ERINÄITUSE PEASPONSOR 
 

 


