Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing
Tšintšiljanäituse reeglid.
1. Näituse läbiviimist korraldab ja näituse reeglite täitmist kontrollib EKAÜ juhatus, omades õigust
moodustada korralduskomisjon ja/või jagada ühingu liikmetele vajadusest tulenevaid näitusega
seotud ülesandeid.
2. Näitusel hinnatakse tšintšiljasid Taani hindamissüsteemi järgi (maksimum 81 punkti) järgmistes
vanusgruppides:
a. emasloomad vanusega kuni 8 kuud, soovituslik 6-8 kuud
b. emasloomad vanusega üle 8 kuu
c. isasloomad vanusega kuni 8 kuud, soovituslik 6-8 kuud
d. isasloomad vanusega üle 8 kuu
3. Näitusele registreeritakse loomad osaluskaardiga, mis kohustab loomaomanikku järgima näituse
reegleid ja täitma EKAÜ juhatuse ja/või korralduskomisjoni liikmete korraldusi.
4. Osaluskaart edastatakse EKAÜsse näituse kutsel märgitud aadressil ja etteantud tähtajaks.
5. Osaluskaardil olevate loomade arvu ja näituse kutsel märgitud osalustasu alusel väljastatakse
osalejale arve, mis tuleb tasuda enne näituse avamist.
6. Näitusel võib osaleda iga tšintšiljakasvataja.
7. Kohtunik võib näitusele esitada ka oma farmi loomi, kui hindajateks on vähemalt kaks EKAÜ
poolt heakskiidetud kohtunikku.
8. Iga loomaomanik võib tuua näitusele soovikohase arvu loomi, k.a kaelavõruga loomi.
9. Näitusel võib osaleda kas oma farmis kasvanud loomadega või teisest farmist ostetud
loomadega. Teisest farmist ostetud looma puhul tuleb osaluskaardile märkida ka kasvataja e
sünnifarmi nimi, kusjuures loom kuulub farmi tulemuste arvestusel kasvataja/sünnifarmi
punktide arvestusse. Protokollis kajastatakse nii omaniku nimi kui ka kasvataja/sünnifarmi nimi.
10. Näitusele toodud loomad peavad olema terved, kliiniliste haigustunnusteta. Haiged loomad
eemaldatakse näituseruumist.
11. Vältimaks looma identifitseerimise võimalust näituse ajal peab iga loom olema individuaalselt
taanitüüpi näitusepuuris. Puuril ei tohi olla mingisuguseid märgatavaid eritunnuseid. Lubatud on
vaid hindamiskaardi alla mahtuv paber looma numbriga.
12. Hindamiseks kinnitatakse puuri külge osaluskaardi põhjal arvutis eelnevalt täidetud looma
hindamiskaart.
13. Näitusel selgitatakse:
a. loomade paremusjärjestus igas vanusgrupis vastavalt saadud hindepunktidele, sealhulgas
iga vanusgrupi parim loom (BIC)

b. näituse parim loom (BIS)
c. “Parim Kasvataja “ või “Parim Farm”
14. Kui kahe või rohkema looma punktide summa on võrdne, siis paremusjärjestus selgitatakse
vastavalt hindamise metoodikale, mille järgi saab esikoha loom, kelle kvaliteet on parem. Kui
need on võrdsed, siis järgmisena võrreldakse värvuspuhtuse punkte. Parem on loom, kellel on
rohkem punkte värvuspuhtuse eest. Kui ka need on võrdsed, siis vaadatakse punktide erinevust
värvuse hindamisel. Parem on loom, kellel on rohkem punkte värvuse eest. Viimaseks tunnuseks
otsustamisel on suuruse eest saadud punktid.
15. Igal näitusel selgitatakse välja “Näituse parim loom”, kelle auhinna saab praegune omanik.
Looma hindamise punktid arvestatakse looma sünnifarmile, auhindamisel ning lõpp-protokollis
avaldatakse nii praeguse omaniku kui ka sünnifarmi/kasvataja nimed. Samadel alustel toimub
auhindade jagamine vanusgruppidele.
16. Kevadnäitusel selgitatakse „Parim Kasvataja”. Tiitli saamiseks peab iga kasvataja osalema
näitusel vähemalt kaheksa oma farmis sündinud loomaga – igas vanusgrupis vähemalt kaks
looma. Arvesse lähevad iga vanusgrupi kahe parima looma tulemused. Parima Kasvataja tiitli
saab loomaomanik, kelle kaheksa parima looma on punktisumma on kõige suurem. Teisest
farmist ostetud looma punktid omaniku farmi arvestusse ei lähe, vaid kuuluvad sünnifarmi
arvestusse.
17. Sügisnäitusel selgitatakse „ Parim Farm”. Tiitli saamiseks on igal kasvatajal vaja:
a. osaleda näitusel vähemalt kaheksa oma farmis sündinud loomaga (igas vanusgrupis
vähemalt kaks looma)
b. esitada oma farmist müüdud tšintšiljanahkade statistika (farmi indeks) võrdluses
Kopenhageni oksjonikeskuse keskmiste tulemustega. See peab olema prinditud
Kopenhaageni Oksjonikeskuse kodulehelt PDF failina pärast septembri oksjonit.
c. Parima Farmi tiitli saab omanik, kelle kaheksa parima looma hindepunktid koos
üldindeksiga annavad kokku suurima summa.
18. Hindamiskaardid avatakse kui kõik loomad on hinnatud.
19. Hindamise kohta tekkinud küsimustele vastab peakohtunik peale loomade hindamist.
20. Näitusel esilekerkivad probleemid lahendab korralduskomisjon.
21. Korralduskomisjon ei vastuta loomade vigastuste eest, kui need on tingitud loomade või
külastajate arusaamatutest.

22. Näituse reegleid võib muuta EKAÜ juhatus.

