
“AASTA TERJER 2016” 

Konkursi läbiviimise eeskirjad 

Konkursi viib läbi Eesti Terjeriühing 2016. aastal FCI riikides toimunud sertifikaadiõigusega näituste tulemuste põhjal. 
Osaleda v õivad koerad, kellel on tulemus v ähemalt kolmelt näituselt (kaks neist Eestis). Arvesse lähevad v iie näituse 
tulemused, millest vähemalt kaks peavad olema toimunud Eestis. Tõu hindamisel arvesse minevad punktid võivad olla 
sama kohtuniku poolt antud mitte rohkem, kui kahel näitusel. Võistluse tingimused on järgmised:  

AASTA TERJERI kategoorias võistlevad terjerid, kes on EST-registris ja kelle omanik on ETÜ liige ja elab Eestis.  

AASTA EESTIS SÜNDINUD TERJERI kategoorias võistlevad terjerid, kes on Eestis sündinud, EST-registris ja kelle 
omanik on ETÜ liige ja elab Eestis.  

AASTA WELSHI TERJER  - rändauhind edukaimale welshi terjerile kennelilt Ak Mil Vista. 

Punkte arvestatakse järgmiselt: 
TP 4  RÜP1  5 BIS1  5 

VSP 3  RÜP2  4  BIS2  4  

    RÜP3  3  BIS3  3  
    RÜP4  2  BIS4  2  

    RÜP5 1  BIS5 1  

Maailma võitja, Euroopa võitja 3  

Riigi v õitja, Balti võitja, Klubi võitja, linna võitja 1  

Rahvusvahelistel ja tõu või terjeri rühma erinäitustel saadud punktid korrutatakse kahega, Maailma, Euroopa võitja ja 
ETÜ näituste punktid – kolmega. 

AASTA JUUNIORTERJERI  kategoorias võistlevad juunioriklassi terjerid, kes on EST-registris ja kelle omanik on ETÜ 
liige ja elab Eestis.  

Punkte arvestatakse järgmiselt:  

    TP 2  BIS1  5 
    VSP 1  BIS2  4  

        BIS3  3  

        BIS4  2  

        BIS5 1  

Maailma võitja, Euroopa võitja 3  
Riigi juunior võitja, Balti juunior võitja, Klubi juunior võitja, linna juunior võitja  1  

Rahvusvahelistel ja tõu või terjeri rühma erinäitustel saadud punktid korrutatakse kahega, Maailma, Euroopa võitja ja ETÜ 
näituste punktid – kolmega. 

NB! Riikides, kus TP/VSP juuniori ei valita, juuniorklassi võitja loetakse TP juunioriks 

AASTA VETERANTERJER kategoorias v õistlevad veteraniklassi terjerid, kes on EST-registris ja kelle omanik on ETÜ 
liige ja elab Eestis.  

Punkte arvestatakse järgmiselt: 

    TP 2  BIS1  5 

    VSP 1  BIS2  4  
        BIS3  3  

        BIS4  2  

        BIS5 1  

Maailma või Euroopa veteranvõitja 3  
Riigi v eteranvõitja, Balti veteranvõitja, Klubi veteranvõitja, linna veteranvõitja  1  

Rahvusvahelistel ja tõu või terjeri rühma erinäitustel saadud punktid korrutatakse kahega, Maailma, Euroopa võitja ja 
ETÜ näituste punktid – kolmega. 

AASTA ARETUSTERJER valitakse tema mitte rohkem kui viie järglase 2014.aasta näitusetulemuste põhjal (v.a. kutsika- 
ja v eteraniklassi tulemused). Veteraniklassi t ulemused v õetakse arvesse ainult juhul, kui koer on TP v õi VSP. 
Juuniori v õistlusklassi ja tõu parim võistlusklassi tulemusi ei summeerita (arvesse lähevad ühe kategooria 
tulemused). Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast v anemate kombinatsioonist. Aretusterjer 
peab olema EST-registris ja tema omanik on ETÜ liige ja elab Eestis. 



Näide: koer on TPJ ja JUN BIS1 = 2+4=6 punkti ja ka TP ja RÜP4 =4+2=6 punkti. Neid ei summeerita, esitada saab ühe 
nendest tulemustest. 

AASTA TERJERIKASVATAJA v alitakse tema kennelist pärit mitte rohkem kui v iie järglase 2014. aasta 
näitusetulemuste põhjal (v.a. kutsika- ja v eteraniklassi tulemused). Veteraniklassi tulemused v õetakse arvesse 
ainult juhul, kui koer on TP v õi VSP. Juuniori võistlusklassi ja tõu parim võistlusklassi tulemusi ei summeerita 
(arvesse lähevad ühe kategooria tulemused).   Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate 
kombinatsioonist. Kasvataja peab olema ETÜ liige ja elama Eestis ja tema kennel peab olema registreeritud Eestis.  

Näide: koer on TPJ ja JUN BIS1 = 2+4=6 punkti ja ka TP ja RÜP4 =4+2=6 punkti. Neid ei summeerita, esitada 
saab ühe nendest tulemuse. 

AASTA KUULEKUS TERJER – selles kategoorias autasustatakse kõiki järgutulemuse saavutanud terjereid, kes on EST-
registris ja kelle omanik on ETÜ liige ja elab Eestis.  

Arvesse lähevad kuni 5 võistluse tulemused ja ühel võistlusel arvestatakse viie edukama tulemusi. 

Koht                              I                      II                    III                  IV                   V 

PUNKTID                  5                     4                      3                      2                      1  

Igas järgmises klassis korrutatakse kohapunktid koefitsiendiga: 

Klass                             alg                  av a                 v õitja        erivõitja 

Koefitsient                     1                       2                      3                      4 

Sama punktiarvestus kehtib ka agility võistluste punktiarvestuse kohta.  

AASTA AGILITY TERJER – selles kategoorias autasustatakse kõiki järgutulemuse saavutanud terjereid, kes on EST-
registris ja kelle omanik on ETÜ liige ja elab Eestis. Arvesse lähevad kalendriaasta 5 tulemust ametlikelt võistlustelt ja 
eksamitelt. 

Põhipunktid: Lisapunktid : 
Tulemus A1  A2  A3  tulemusega 0-5,99 I-III koha saavutamise eest: 
0-0,99 8 9  1 0 I koht  4 p. 
1 -5,99 6  7  8 II koht  2 p. 
6-1 0,99 4  5 6  III koht  1  p. 

Eksamitelt lisapunkte ei saa; rahvusvahelise võistluse koefitsient on 1,5 ( millega korrutatakse nii põhi - kui lisapunktid) 

Kui kahel koeral on v õrdne arv punkte, siis eelistatakse koera, kellel on rohkem 0 -0,99 tulemusi, kui sellest ei piisa, siis 
v õrreldakse 1-5,99 tulemusi. 

Näituste tulemused lähevad arvesse vaid juhul, kui koera omanik esitab tulemused ETÜ  blanketil (blanketid on saadaval 
ka ETÜ koduleheküljel) ja lisab kirjelduslehe koopia (lisaküsimuste korral võib ETÜ kontaktisik lisaks küsida koopia 
näitusekataloogist) ETÜ juhatusele hiljemalt 31. jaanuariks. ETÜ juhatuse kontaktisik koostab kokkuvõtte konkursist, 
kus reastatakse tulemused paremuse järjekorras, s.t. esimesena suurema punktisummaga tulemus, siis suuruselt teine 
jne. Tulemuse võrdsuse korral lähevad arvesse ETÜ Erinäituste parimad tulemused. Kui tulemus osutub siiski võrdseks, 
arvestatakse rahvusvahelistel näitustel saadud parimaid tulemusi. Tulemuse võrdsuse korral sõnakuulelikkuses ja agility’s 
selgitatakse parim koht välja   kõrgema klassi punktide tulemuste alusel. Juhatus kinnitab oma otsusega konkursi 
tulemused. Esimesed kolm kohta kategoorias saavad auhinna ja diplomi. AASTA TERJER saab lisaks sellele aastaks 
endale ETÜ rändkarika, mille annab autasustamisel üle eelmise aasta AASTA TERJERI omanik.   



 


