
                                                                                                                                                    
 
 

AASTA YORKI 2018 KONKURSI REEGLID  

(kehtivad alates 1.1.2018) 

 

 

 
Eesti Yorkshire Terjerite Klubi kuulutab välja konkursi aasta parimate Yorkshire terjerite valimiseks: 
 „Aasta YORKI 2018“, „Aasta Juunior YORKI 2018“, „Aasta Veteran YORKI 2018“ 
 
Konkursile saab esitada kõikide Eestis elavate Yorkshire terjerite ning välismaal elavate Eesti Yorkshire 
Terjerite Klubi liikmete yorkshire terjerite tulemusi. Arvesse lähevad 5 parima sertifikaadiõigusega näituse 
tulemused olenemata näituse toimumise kohast. Tulemused saab saata e-mailiga kuni 06.01.2019. 
 
Vajalikud andmed: Näituse koht, aeg & kohtunik; koera nimi, tiitlid, registrinumber, vanemad, kasvataja, 
omanik. Välismaal toimunud näituste puhul lisage koopiad kirjelduslehtedest ja kataloogist. 
 
Põhipunktisummale lisage kataloogi märgitud ja osalenud isaste või 

emaste yorkshire terjerite arv (v.a kutsikad). 

 

Eesti näituste tulemusi saab kontrollida ka Eesti Kennelliidu kodulehelt, tulemuste lehelt. Kui välismaal 
toimunud näituse kataloogi andmeid ei ole võimalik esitada, ei lähe osalevate koerte arvu eest saadavad 
lisapunktid arvesse. Kui juunior- & veteranklassi koer saavutavad koha parima isase/emase koera valikul, 
võib saadud tulemused esitada ka ”AASTA YORKI 2018” konkursile. 
 
 
 
“AASTA YORKI 2018” KONKURSIL SAADAVAD PUNKTID: 

 

Põhipunktid: 
TP / TP jun / TP 
vet 

VSP / VSP jun 
/ VSP vet 

PI/PE2 PI/PE3 PI/PE4 PI/PE5 

12 punkti 10punkti 8 punkti 6 punkti 4 punkti 2 punkti 

 

NB! Põhipunktisummale lisage kataloogi märgitud ja osalenud isaste või emaste Yorkshire terjerite arv (v.a 

kutsikad). 

 

**Näide: teie juuniorklassi isasele lisaks oli kataloogis kirjas ka 3 ava klassi ja 2 tšempioniklassi isast -> 

teie lisate oma koera punktidele 3+2=5 punkti. 
 
Lisapunktid: 

Rühma I Rühma II Rühma III Rühma IV Rühma V 

10 punkti 8 punkti 6 punkti 4 punkti 2 punkti 

Best In Show I Best In Show II Best In Show III Best In Show IV Best In Show V 
10 punkti 8 punkti 6 punkti 4 punkti 2 punkti 

 

CACIB Res-CACIB Riigi ja linna 

võitja tiitel 

(näit: Tln W) 

BALTW tiitel NORD tiitel EUW tiitel WW tiitel 

5 punkti 3 punkti 5 punkti 10 punkti 10 punkti 15 punkti 15 punkti 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    
 
 
“AASTA JUUNIOR 2018” KONKURSIL SAADAVAD PUNKTID: 

 

Et kandideerida „Aasta Juunior 2018“ tiitlile peavad olema kõik esitatavad tulemused saadud juuniorklassis. 
Põhipunktisummale lisada juunioriklassis peale teie koera osalenud juunior isaste või emaste arv. 
Põhi- ja lisapunktid arvutatakse „Aasta YORKI“ konkursi tabeli järgi. 
 
Juuniorivõitja tiitlid annavad punkte järgmiselt: 

Riigi & linna JUN 
võitja tiitel 

BALT JUN W tiitel NORD JUN W 
tiitel 

EU JUNW tiitel World JUNW 

5 punkti 10 punkti 10 punkti 15 punkti 15 punkti 

 
NB! Osades riikides (näit. Soome) ei valita tõu parimat juuniori. Sellisel juhul saab ikkagi esitada punktid 
parima juuniori konkursile (kui koer võitis juuniorklassi) ning arvestada tuleb VSP juuniori punktid. 
 
 
“AASTA VETERAN 2018” KONKURSIL SAADAVAD PUNKTID: 

 

Et kandideerida „Aasta Veteran 2017“ tiitlile peavad olema kõik esitatavad tulemused saadud 
veteraniklassis. Põhipunktisummale lisada veteranklassis peale teie koera osalenud veteran isaste või 
emaste arv. 
 
Põhi- ja lisapunktid arvutatakse „Aasta YORKI“ konkursi tabeli järgi. 
 
Veteranivõitja tiitlid annavad punkte järgmiselt: 

Riigi &linna VET võitja 
tiitel 

BALT VET W tiitel EU VET W tiitel World VET W tiite 

5 punkti 10 punkti 15 punkti 15 punkti 

 
 
 
 
 
 


