EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr.03/2009
11.novembril 2009.a., Viimsis, 19,15 – 20,15
Kohal viibisid:
- juhatuse liikmed:
1. Kadi Viitmaa
2. Elo Võõsa
3. Kristi Vaidla
4. Jana Vatsel
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Elo Võõsa.
Protokollijaks valiti ühehäälselt Kristi Vaidla.
Koosoleku päevakord:
1. EJRTÜ 11.augusti 2009.a. juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine;
2. EKLi pöördumine EJRTÜ poole seisukoha võtmiseks seoses EKLile Soome JRT
Tõuühingu poolt esitatud palvega loobuda alates 01.01.2010.a. kehtima hakkavast
urukatsest EST CH tiitli kinnitamisel.
1. EJRTÜ 11.augusti 2009.a. juhatuse koosoleku protokolli nr. 02/2009 kinnitamine.
Ettepanek: kinnitada EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr.02/2009.
Hääletamine:
Poolt: 4
Vastu: 0
Otsus: kinnitada EJRTÜ juhatuse koosoleku protokoll nr. 02/2009.
2. EKLi pöördumine EJRTÜ poole seisukoha võtmiseks seoses EKLile Soome JRT
Tõuühingu poolt esitatud palvega loobuda alates 01.01.2010.a. kehtima hakkavast
urukatsest EST CH tiitli kinnitamisel.
Ettepanek: koostada vastus ja kooskõlastada see omavahel e-maili vahendusel. Juhatuse
seisukoht väljendub esitatud vastuses.
Hääletamine:
Poolt: 4
Vastu: 0
Otsus: saata vastsu EKL`i pöördumisele e-maili teel, edastab Kadi Viitmaa.
Lisatud:
- EKL`i e-mail
- Soome JRT TÜ pöördumine

-

EJRTÜ vastus

Koosoleku lõpp kell 20,15
__________________
Koosoleku juhataja
Elo Võõsa

___________________
Koosoleku protokollija
Kristi Vaidla

From: Elo Lindi [mailto:Elo.Lindi@kennelliit.ee]
Sent: Monday, November 09, 2009 6:55 PM
To: info@jackrussellterjer.ee
Subject: Soome JRT TÜ pöördumine
Importance: High
Lugupeetud Eesti Jack Russelli Terjerite TÜ esindaja.
Käesoleva kirja lisana leiate koopia Soome Jack Russell'i Terjerite TÜ poolt Eesti Kennelliidule
saadetud pöördumisest.
Palume Teie tõuühingu poolset seisukohta antud küsimuses.
Lugupidamisega,
Elo Lindi
EKL sekretär/Secretary of Estonian Kennel Union
Tel/phone: +372 6 715 023
Faks/fax: +372 6 715 022
E-mail: elo@kennelliit.ee
www.kennelliit.ee

Vastus Eesti Kennelliidu pöördumisele seoses Soome JRTÜ poolt tõstatatud küsimusega
urukatse nõude lõpetamise kohta.
EKLi poolt kinnitatud urukatse nõue jack russelli terjerile EST V CH tiitli kinnitamiseks
on iseenesest ainult seda tiitlit väärtustav nõudmine ja kindlasti pärsib ka tõu jagunemist
töötavateks ja mittetöötavateks (n.ö.näituse) koerteks.
Antud nõue on aga kogu maailmas ainukordne, sest JRT puhul ei ole töökatse nõutud
üheski teises riigis. Eesti on selles osas kindlasti väga ainulaadne, eriti kui arvestada ka
seda, et tõug on äärmiselt noor (FCI poolt tunnustatud alles aastal 2000) ning tõu
populatsioon Eestis, võrreldes teiste riikidega, imeväike. Kuna EKL kinnitas antud nõude
ilma tõuühingut teavitamata, puudub ka EJRTÜ´l võimalus teiste riikide JRT
tõuühingutele selle nõude põhjuseid selgitada. Oleksime väga tänulikud, kui EKL
urukatse nõude vastuvõtmise tagamaid avalikult selgitaks ja võimaldaks sellega ka
EJRTÜ`l teiste maade tõuühingute või koeraomanikke päringutele vastata ja nõuet
põhjendada.
Lisaks – nagu ka Soome JRT TÜ toodud kirjas on viidatud - on loomulikult probleemiks
urukatse sooritamise võimaluste piiratus Eestis. EKL´i poolt kinnitatud nõutavat
urukatset on võimalik sooritada Eestis ainult ühes kohas. Seega on nii EKL`i kui ka kõigi
urukatse nõudega tõugude ühiseks mureks (nõrgaks kohaks) – mis saab siis, kui see ainus
koht, kus urukatset sooritada saab, mingil põhjusel enam ei tööta? Kas sellisel juhul on
EKL´il plaan kuidagi abistada või hoopis loobuda sellisel juhul urukatse nõudest? Kas ei
oleks hoopis mõttekam juba ennetada toodud kitsaskohta lisades alternatiivina teisi
võimalikke tõukohaseid katseid (nt.verejälg)?
Viimane, kuid kindlasti väga oluline fakt antud olukorras on Balti riikide leping, mis seab
eriliselt ebavõrdsesse seisu Eesti koerad Läti ja Leedu tõukaaslaste ees. Noore tõu puhul
on tsempionitiitlitel nagunii kõrgem väärtus ja kui näitusel hakkab urukatse puudumise
tõttu leiduma vaid teatud riikide esindajaid, kelle koertele omistatakse lihtsustatud korras
EST V CH tiitel, siis ilmselgelt mõjutab see ka tõu arengut – nende maade koeri
hakatakse vaatama kui heade näituse- kui ka tööomadustega koeri, mis tegelikkuses ei
pruugi aga vastata tõele tänu eelnimetatud Balti „paktist“ tulenevale leppele (Läti ja
Leedu koerad ei vaja urukatset EST V CH tiitli saamiseks kui nad on juba oma kodumaa
V CH tiitliga pärjatud).
Ootame kindlasti EKL`i vastust oma pöördumisele ja oleksime tänulikud kui saaksime
otse EKL`ist teada ka seisukoha, mis edastatakse Soome JRT TÜ päringule.
Lugupidamisega
EJRTÜ juhatus
20.11.2009

