
„AASTA BULDOGI“ valimise tingimused.
“Aasta BULDOG” valiku eesmärk on  tunnustada Eestis elavaid inglise buldogeid ja nende 
omanikke, kes on teinud oma koeraga head tööd. 

Autasustamise kategooriateks on :

                      „Aasta Kutsikas“ (4-9 kuud)

                      „Aasta Juunior“ (9-18 kuud)

                      „Aasta Veteran“ (vanemad kui 8 aastat)

                      „Aasta Buldog“ (al 18 kuud , valitakse parim emane, isane)

                     „Aasta aretuskoer “ (aasta edukam järglasteklassi esitlus)

                     „Aasta Kennel“ ( näitusetulemuste põhjal kasvataja klassis)

Arvestuses on kõik Eestis ja välisriikides toimunud näituste tulemused (tõu parim ja vastassugupoole parim, 
parim emane-isane kohapunktid), Eesti ja välisriikide kinnitatud tšempion tiitlid sh C.I.B (antud aastal EKL 
kinnitatud tiitlid), rahvusvaheliselt näituselt saavutatud Cacib ja Res-Cacib serdid, nii Eestis, kui välismaal ja
buldogide erinäituste tõu- ja vastassugupoole parim ja kohapunktid suurepärase hinnangu korral. Alates 2023
aastast on arvestuses vaid Eesti Kennellidu registris olevad koerad.

Võitude punktiarvestus:

Tõu Parim (TP) 5
Vastassugupoole parim (VSP) 4
Parim emane/isane koht 2/3/4 3/2/1
Välismaal Tõu Parim (BOB) 6
Välismaal vastassugupoole parim (BOS) 5
Prim emane/isane koht 2/3/4 4/3/2
Tõu Parim Juunior (TPJ) 5
Vastassugupoole parim Juunior (VSPJ) 4
Välismaal Tõu Parim Juunior 6
Välismaal vastassugupoole Parim Juunior 5
Tõu Parim veteran 5
Tõu Parim vastassugupoole Veteran 4
Välismaal Tõu Parim Veteran 6
Välismaal Tõu vastassugupoole Parim Veteran 5
Tõu Parim Kutsikas (TPK) 3
Vastassugupoole parim Kutsikas (VSPK) 2
Tõu Parim Beebi (TPB) 3
Vastassugupoole parim Beebi (VSPB) 2
Rahvusvaheline sert-CACIB 5
Rahvusvaheline sert- RESCACIB 3
Show võitja -BIS 1/2/3/4 10/9/8/7
Grupi võitja- BIG 1/2/3/4 6/5/4/3
Lisapunktid
Eesti tšempion (CH) 10
Võitja tiitel Eestis (Winner) 2



Teiste riikide tšempion (CH) 15
Erinäituste võit- Bulldog speciality show TP- 15; VSP- 10
Inter tšempion kinnitus-  C.I.B 25
World , European Winner 50

Välisriikides saavutatud Tõu parima, vastassugupoole parima ja saadud CACIB ja Res-
Cacibi info edastamine on  koera omaniku ülesanne. Infot ja koopiaid saadud dokumentidest 
oodatakse tõuühingu meiliaadressile info@inglisebuldog.ee . 

Lõpliku otsuse võtab vastu tõuühingu juhatus.  Juhul, kui osalevate koerte punktide summa on võrdne, 
siis võtab juhatus aluseks suurema osavõtjate arvuga näitused.  Piisava osavõtu puudumisel näitustel 
(kasvataja klass, järglaste klass) on õigus tõuühingul Aasta tiitlit mitte välja anda . 

Arvestust ja kujunenud seisu on võimalik alates 2023. aastast  jälgida jooksvalt Eesti Inglise 
Buldogide tõuühingu kodulehel . 

Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub järgneva aasta  jaanuari lõpus.
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