
1. Osalemise tingimused. 
1.1.  Konkursil saavad osaleda ainult Mastifite Tõuühingu liikmete omanduses (või kaasomandis) olevad 
koerad; 
1.2.  Konkursil osalemiseks peab olema tasutud jooksva aasta liikmemaks, samuti eelnevate aastate 
liikmemaks; 
1.3.  Konkursil saavad osaleda liikmed, kes on olnud liikmestaatuses vähemalt 6 kuud; 
1.4.  Tulemused kuulutatakse välja ühingu jõulupeol. Üritusel mitteosalevate liikmete koerte tulemusi 
konkursil ei arvestata; 
1.5.  Konkursil arvestatakse jooksval aastal saavutatud ametlike näituste tulemusi; 
1.6.  Konkursil saab osaleda maksimaalselt viie (5) parima näitusetulemusega märgitud perioodil. Lisada 
võib ühe (1) näitusetulemused juhuks, kui mitme koera punktiarvestuse tulemused on võrdsed. Sellisel 
puhul võrreldakse lisatud tulemusi ning kõrgema koha saab suurema lisapunktide arvuga koer; 
1.7.  Konkursil võib osaleda mitmes kategoorias; 
1.8.  Osaleda saab näitusetulemustega, millel on saavutatud vähemalt hinne suurepärane (excellent);  
1.9.   Iga kategooria tuleb esitada eraldi lehel; 
1.10. Järjestus kujuneb välja saavutatud punktisumma alusel. 
 
2.     Kategooriad 
2.1.   Aasta kutsikas – esitada võib ainult kutsikaklassis käesoleva aasta jooksul saavutatud 
tulemusi. BIS võite ei arvestada. Emased ja isased kutsikad võistlevad eraldi; 
2.2.   Aasta juunior - esitada võib juuniorklassis käesoleva aasta jooksul saavutatud tulemusi. BIS 
võite ei arvestada. Emased ka isased juuniorid  võistlevad eraldi; 
2.3.  Aasta veteran - esitada võib veteranklassis käesoleva aasta jooksul saavutatud tulemusi. BIS 
võite ei arvestada. Emased ka isased veteranid võistlevad eraldi; 
2.4.  Aasta koer – osalevad Eestis sündinud koerad vanuses 15 kuud kuni 8  aastat. Arvestatakse 
käesoleva aasta jooksul saavutatud noorte, ava- ja tsempionklassi tulemusi. BIS võite ei arvestada.  
Veteranid ei osale. Emased ka isased koerad võistlevad eraldi; 
2.5.   Aasta importkoer – osalevad väljaspool Eestit sündinud kuid Eestis elavad koerad vanuses 15 
kuud kuni 8  aastat. Arvestatakse käesoleva aasta jooksul saavutatud tulemusi sõltumata vanusest 
või võistlusklassist (kokku võib liita NOO, AVA ja CH tulemused). BIS võite ei arvestada. Emased ka 
isased koerad võistlevad eraldi; 
2.6.    Tõu parim – osalevad koerad vastava tõu piires, sõltumata vanusest või võistlusklassist.  
Arvestatakse käesoleva aasta jooksul saavutatud tulemusi, BIS võite ei arvestada. Emased ka 
isased koerad  võistlevad eraldi, valitakse üks tõu parim isane ja tõu parim emane; 
2.7.   Aasta kõrgeim tulemus /juuniortulemus / kutsikatulemus - osalevad koerad, kellel on lisaks 
näitusetulemusele lisada RÜP või BIS tulemused. Esitatakse ühe (parima) näituse tulemus. 
Emased ja isased koerad  võistlevad eraldi; 
2.8.   Aasta kasvataja – osalevad kasvatajad, kelle kasvandikud on registreeritud  Aasta Koera 
konkursile sõltumata vanusest või võistlusklassist. Esitada ühe kenneli kasvandike 5 parimat 
tulemust;  
3.     Aasta koerapapa / koeramamma – osalevad koerad, kelle järglased on registreeritud Aasta 
Koera konkursile sõltumata vanusest või võistlusklassist. Esitada 5 parimat tulemust;   
 

4. Punktiarvestus. 
TP,  TP Veteran,  TP JUN,  TP Kuts –     6 punkti 
VSP, VSP Veteran, VSP JUN, VSP Kuts –    5 punkti 
PI2, PE2 –        4 punkti 
PI3, PE3 –        3 punkti 
PI4, PE4 –        2 punkti 
Võitja tiitel –        2 punkti 



Hinne suurepärane (excellent), kutsikate, beebide EAH –  5 punkti 
 
Rahvusvaheline või erinäitus (Mastifite erinäitus, Molosside erinäitus, tõu erinäitus, päritolumaa tõugude 
erinäitus) – punktisumma korrutatakse kahega (x 2) 
Maailma Võitja, Euroopa Võitja - punktisumma korrutatakse kolmega (x 3) 

 
Aasta Kõrgeim tulemus kategoorias arvstatakse RÜP ja BIS tulemusi järgmiselt : 
RÜP I (rühmanäituse BIS I, tõu erinäituse BIS I) –   5 punkti 
RÜP II (rühmanäituse BIS II, tõu erinäituse BIS II) –  4 punkti 
RÜP III (rühmanäituse BIS III, tõu erinäituse BIS III) –  3 punkti 
RÜP IV (rühmanäituse BIS IV, tõu erinäituse BIS IV) –  2 punkti 
RÜP V (rühmanäituse BIS V, tõu erinäituse BIS V) –  1 punkti 
BIS I -   10 punkti 
BIS II -  9 punkti 
BIS III -  8 punkti 
BIS IV -  7 punkti 
BIS V -   6 punkti 
RÜP ja BIS tulemus lisatakse TP,  TP juuniori või TP kutsika  tulemusele, mille arvestamine toimub 
eelpooltoodud punktiarvestuse kohaselt. Tulemused korrutatakse vastavalt näituse kategooriale 
(Rahvusvaheline või erinäitus, Euroopa võitja, Maailma võitja). 
5. Lisapunktide arvestamine. 
TP ja VSP 
5.1.  TP puhul – liidetakse punktisummale enne korrutamist osalenud koerte arv (v.a. beebid ja kutsikad); 
5.2.  TP JUN puhul – liidetakse punktisummale enne korrutamist juuniorklassis osalenud koerte arv. Juhul 
kui TP JUN on ka TP, siis juunioride arvu teistkordselt ei lisata; 
5.3.   TP Kuts puhul - liidetakse punktisummale enne korrutamist kutsikaklassis osalenud koerte arv. 
5.4.   TP  Veteran - liidetakse punktisummale enne korrutamist veteranklassis osalenud koerte arv. Juhul kui 
TP Veteran on ka TP, siis veteranklassi koerte arvu teistkordselt ei lisata; 
5.5.    VSP puhul - liidetakse punktisummale enne korrutamist osalenud samasooliste koerte arv (v.a. 
beebid ja kutsikad). Näiteks kui VSP on isane koer, siis liidetakse ainult osalenud isaste koerte arv; 
5.6.    VSP JUN puhul – liidetakse punktisummale enne korrutamist juuniorklassis osalenud samasooliste 
koerte arv. Juhul kui VSP JUN on ka VSP, siis juunioride arvu teistkordselt ei lisata; 
5.7.    VSP Kuts puhul - liidetakse punktisummale enne korrutamist kutsikaklassis osalenud samasooliste 
koerte arv. Näiteks kui VSP Kuts on isane koer, siis liidetakse ainult osalenud isaste kutsikate arv; 
5.8.    VSP Veteran - liidetakse punktisummale enne korrutamist veteranklassis osalenud samasooliste 
koerte arv. Juhul kui VSP Veteran on ka VSP, siis veteranklassi koerte arvu teistkordselt ei lisata; 
 

Parima Isase (PI) ja Parima emase (PE) järjestus, JUN järjestus, Kutsikate järjestus. 
5.9.   PI2, PI3, PI4, PE2, PE3, PE4 – liidetakse punktisummale enne korrutamist osalenud samasooliste koerte arv 
(v.a. kutsikad), lahutades ettepoole jäänud koerad.  
5.10. JUN 2.... JUN 4 - liidetakse punktisummale enne korrutamist juuniorklassis osalenud samasooliste koerte 
arv lahutades ettepoole jäänud koerad.  
5.11. Kuts 2... Kuts 4 - liidetakse punktisummale enne korrutamist kutsikaklassis osalenud samasooliste 
koerte arv lahutades ettepoole jäänud koerad.  
 
Klassi järjestus.  
5.12.  Arvestatakse samas klassis võistlenud koerte arvu, lahutades ettepoole jäänud koerte arv; 
5.13.  Juhul kui koer ei tulnud klassi järjestusse, siis lisatakse järjestusest välja jäänud koerte arv; 
 

Aasta kõrgeim tulemus. 
5.14.   TP, TP JUN või TP Kuts tulemusele lisatakse BIS või RÜP (või BIS ja RÜP) tulemused. Lisapunkte 
arvestatakse vastavas klassis võistlenud koerte arvu järgi.  



5.14.1. Kutsikate BIS puhul arvestatakse lisaks kõik näitusel osalenud kutsikate arv, lahutades BIS-il 
ettepoole jäänud koerte arvu.  
5.14.2.  Juunioride BIS puhul arvestatakse lisaks kõik näitusel osalenud juunioride arv, lahutades BIS-il 
ettepoole jäänud koerte arvu.  
5.14.3.  RÜP puhul arvestatakse lisaks näitusel osalenud II rühma koerte arv, lahutades RÜP-il ettepoole 
jäänud koerte arvu.  
5.14.4.  BIS puhul arvestatakse lisaks näitusel osalenud koerte arv, lahutades BIS-il ettepoole jäänud koerte 
arvu.  
 
Punktiarvestuse selgitused in informatiivse iseloomuga. Need on vajalikud osalejatele, et võrrelda erinevaid 
näitusetulemusi ning valida esitamiseks parimad. OSALEMISE VORMILE EI OLE VAJA LISADA ARVUTATUD 
PUNKTISUMMAT.  
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