CKCS ERINÄITUS / CKCS SPECIALITY SHOW

18.05.2019
Vanamõisa puhkekeskuses Vabaõhukeskuse tee 20, Saue vald
Kohtunikud on Tina Homes ja Dennis Homes, kennel Leogem (UK).
Judges: Tina Homes and Dennis Homes from kennel Leogem (UK).
Kui sul on küsimusi/ If you have any questions: Terje Erdmann + 372 56491194 (EST,
ENG, FI, RU) cavalieriklubi@gmail.com
Erinäitusel hinnatakse kõik värvirühmad eraldi.Välja antakse 8 Jsert-i, 8 Vsert-i ja 8
sert-i
In speciality show all colours will compete separately. There will be issued 8 Jcac, 8
Vcac & 8 cac
REGISTREERIMINE:
Regitstreerimine on võimalik ONLINE-s NB! Onlines ei saa tasuda pangalingi kaudu.
Registreerida saab ka e-maili teel.
Saada koera tõutunnistuse koopia, täidetud registreerimise leht või oma koera
kennelliidu registrilink koos soovitud võistlusklassiga cavalieriklubi@gmail.com
Arveldusarve: Swedbank EE562200221032292283, Eesti Cavalier King Charles
Spanielite Tõuühing.
Maksekoraldusele palume märkida koera omaniku nime ja koera registrinumbri.
Kõigil osalevatel koertel peab olema märgistus ja kehtiv vaktsineerimine!
EST-reg koer
Beebi, kutsikas, veteran
Juunior & täiskasvanud
koer
Paaride võistlus
Kasvataja- & järglaste
klass

... - 03.02.19
1 näitus/ 2 näitust
22€ / 30€

04.02 - 31.03.19 01.04 - 01.05.19
1 näitus/ 2 näitust 1 näitus/ 2 näitust
22€/30€
26€/34€

28€/36€

32€/40€

36€/44€

5€/8€

7€/10€

9€/12€

Tasuta

Tasuta

Tasuta

Näitusele registreerimine kuni 01.05.2019.
Seejärel, kataloogi valmimise perioonil, kuni see on tehniliselt võimalik, kehtib
hilinenutele soodustuseta registreerimishind 40€/48€
ECKCS TÜ liikmele soodustus kõigist hindadest -2€
ECKCS TÜ liikmele kuuluvad üle 10a. veteranid - tasuta

REGISTRATION:
Send copy of pedigree, entry form, receipt of payment, champion diplomas (if registered
in ch class) to:
e-mail: cavalieriklubi@gmail.com
by post to aadress: Terje Erdmann, Lauliku 81/2 Tallinn 10914 Eestonia
Entry fee should be transfered to Estonian Cavalier King Charles Spaniel Society
account in full amount (please check bank charges)!
IBAN: EE562200221032292283 SWIFT/BIC:HABAEE2X
Dog must have ID-number (tattoo or microchip), please add ID number to entry-form.
... - 03.02.19
1 show/ 2 shows
Baby, puppy, veteran
23€/32€
Junior & dog
29€/38€
Brace competition
5€/8€
Breeder- & progeny class
Free
Not EST dog

04.02 - 31.03.19
1 show/ 2 shows
23€/32€
33€/42€
7€/10€
Free

01.04 - 01.05.19
1 show/ 2 shows
27€/36€
37€/46€
9€/12€
Free

The last day of entry is 01.05.2019.
After closing time the registration (if it's technically possible) 42€/55€ without discount.

NÕUDED OSALEJATELE: Kõik koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi,
koertekatku, nakkusliku hepatiidi ja parvoviroosi vastu. Kõik koerad peavad olema
märgistatud (ID-tätoveering või mikrokiip). Näitusel ei või osaleda alates 01.08.2013
sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud.
INFORMATION FOR PARTICIPANTS: All dogs participating the show must have a
valid certificate of vaccination against Distemper, Rabies, Parvovirus infection (canine)
and Hepatitis infectious (canine) (detailed vaccination requirements). All dogs must
have an ID-marking (tattoo or microchip). Dogs whose date of birth is 1st August 2013
or later and whose ears have been cropped and/or tails docked may not take part on
show.

