
RAPORT 

Mastifite Tõuühingu Erinäitus 14.02.2009

Kohtunik dr. Vet. Nikša Lemo, Horvaatia

Kord molossisõpradega koerte ja aretuse kvaliteedi üle arutledes selgus, et viimaste
aastate jooksul on Eestis saavutatud  väga häid aretustulemusi ja siit on pärit mõned
väga kenad tiibeti mastifid. Sellepärast võtsin hea meelega vastu kutse tulla Eestisse
Mastifite Tõuühingu erinäituse kohtunikuks.
Ma ei ole varem Eestis käinud, nüüd oli hea võimalus näha seda riiki ja saada
tuttavaks Baltimaadega. Tundub, et Baltimaadel ja minu kodumaal on sarnane
ajalugu – pikk okupatsiooniaeg  ja „föderatsiooni” kuulumine pärast II maailmasõda.
Inimesed olid väga kenad ning külalislahked ja koertenäituste tase kõrge. Minu 
õnneks oli sama näitusel hindamas madame Anne-Marie Class, kes on 
molossimaailmas “European First Lady”, tunnustatud kohunik ja huvitav isiksus.
Mastifite Tõuühingu erinäitus toimus laupäeval ja paar kilomeetrit eemal korraldas
Kennelliit rahvusvahelist näitust. (ilmselt on mõeldud Põhja-Eesti Koerakasvatajate 
Klubi korraldatud Rahvusvahelist Koertenäitust Tallinna Laululava ruumides, toimetaja 
märkus). 
Samas hallis toimus ka terjerite erinäitus. Nägin seal legendaarset
shnautserikasvatajat Bo Skalinit, kes esines väga edukalt ja võitis Cairni terjeriga Best 
In Show võistluse.
Alustasin hindamist argentiina dogidest, osalejaid oli vähe, Tõu parimaks valisin 
emase koera FIN CH, S CH, EST CH Escartos Hermina . Hilisemal BIS võistlusel koer ei 
osalenud. 
Sellel tõul on palju ruumi täiustumiseks. Koerad olid tüübilt õiged, kuid tehniliselt on 
veel arenemisruumi. 
Pärast argentiina dogisid hindasin hispaania mastife. Näitusel osalesid mõned noored 
koerad. Põhiliselt oli puudus toekusest ja massiivsusest, mida oleks võinud noorusest 
hoolimata rohkem olla. Tõu parima tiitli saavutas noorteklassi emane koer Muscular 
La Estella.
Tiibeti mastifite ring algas juuniorklassiga, sellele järgnes ava- ja tshempionite klass. 
Juuniorklassis leidsin 2 silmapaistvat isast - kaunid noored koerad, väga suured, 
jässakad ja kena liikumisega. Juuniorklassi isaste võitja CHENPOREWA GRIVA 
GELUGPA GAMPO  on fantastilise iseloomuga, esines väga hästi ja ilmselt saavutab
häid tulemusi ka tulevikus.



Kui emased juuniorid ringi tulid, sain positiivse shoki – need koerad olid tõeliselt 
tähelepanuväärsed. 18 emast koera = 18 hinnet “suurepärane”. Tase oli NII KÕRGE, 
et mul oli raskusi parima kaheksa koera välja valimisega. Pidin välja jätma palju 
kenasid emaseid juuniore. Usun, et nad on kõik tsempionitiitlit väärt ja SERT-i 
saavutamine pole tulevikus mingi probleem. Selles klassis võitis imeline emane juunior 
CHENPOREWA HUM HARSHA of KUNZANG. Kõik esimesele neljale kohale paigutatud 
koerad olid vaimustavad. Suurepärane ilme, ideaalne kehaehitus, super liikumine, 
tõeline näitusekvaliteediga kasukas jne. Juuniorite ja hiljem ka VSP Best In Show
võistlusel hindas Anne-Marie Class sama juunioremase mõlemal korral esikoha 
vääriliseks. 
Avaklassis olid isased koerad võrdluses emastega ülekaalukalt paremad. 
Tsempionklassis olid suurepärased emased. Nüüd sain vastuse oma küsimusele, 
kuidas said samal päeval juuniorklassis osalenud koerad olla niivõrd kenad. 
Kvaliteetsete omaduste pärinemine emasliini pidi oli ilmne. 
Tõu Parima tiitli vääriliseks pidasin koera Tshempionklassi isaste seast - EW 08, BALT 
JW 07, FIN W08, FIN JW07, EST JCH, LV JCH, LT JCH, BALT JCH, HU CH FOO 
SUNDARI. Olin Tõu Parima määramisel tõsise valiku ees, kui pidin valima 
tsempionklassi isase ja parima juunioremase vahel. Isane  koer oli tol päeval parem. 
Määravaks  sai tema väljakujunenud olemus ja hea kehaehitus. Sama koera 
tunnistasin Tõu parimate Best In Show võistlusel esikoha vääriliseks.
Mul oli hea meel olla selle erinäituse kohtunik, Eesti on momendil absoluutselt 
esikohal maailmas oma  tiibeti mastifitega. Tavaliselt on raske palju aastaid järjest
sellist juhtpositsiooni säilitada, sest trendid ja geneetika omavad suurt tähtsust. Kõrge 
kvaliteediga
juuniorkoerad, 
asjatundlik ja 
sihipärane aretus 
koos tervisliku 
seisundi kontrolliga 
võivad avaldada 
olulist mõju tiibeti 
mastifi tõu arengule 
Euroopas. 


