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Kommentaar!

   Majanduslangus annab tunda eelkõige ruumikitsikuse näol kuigi regamise hinnad on sama kõrged kui mullu. Leedus on kohalikule elanikele näituse
 külastamine vabaaja sisustamine perega umbes nagu loomaaia külastamine. Paraku maksab näitusel osaleja kõrget hinda aga talle  ei tagata ruumi loomapuuri,
 trimmilaua jaoks. Peaks koeraga pääsema vähemalt ringi väravasse. Ka seal oli paksult pealtvaatajaid. Kui ruumi on vähe peaks külastajatele reklaami tegema 
  Best in Show ajaks  kui ruumi on lahedalt ja on ka esinemine mitte hindamine! Ringitöö korraldus ei ole sellisel tasemel mis peaks olema nii suure ja tähtsa  
  näituse jaoks „Leedu Võitja“.
   Mis ikka väga häirib?
1. Salastatus hindamisel (ei ole eraldi värvilisi linte – tühja sellest aga kohtadele peaks ikka järjestama, kes esimene – kes neljas).
2. CACIB ja Res.CACIBi kohad vedelesid kogu aja nr.1 ja 2 juures ringis. Pildi tegemisel sattusid kehvema hindega koerad nende taustale. Nii suurtel
    näitustel  ringikorraldaja asetab need alles siis platsile kui on selgunud CACIB ja Res.CACIB. Sama ka BOB ja BOO kohtade puhul ja võitjaid koeri saab 
    pildistada nende taustal.  
3. Katalooge ei jätkunud. Pidin selle ostma 5 euroga (nõudmisel). 
4. Vet.kontroll olematu. Sain sisse lipsata ilma passi esitamata – selle esitasin pärast ringis  osalemist südametunnistuse sunnil. Rääkimata kiibinumbri
    kontrollimist kas või pisteliselt!  Foksidel on omad laigumärgid ja konkurendid kontrollivad mäluga aga ühe värviga koerad? 
5. Hindamisel oli jällegi tunda kallutatust kellegi kasuks, kuidas siis muidu täiesti standardile mittevastavate kõrvadega koer (-ad), ka kolju kuju jättis soovida
    sai SP hinde ja parema järjestuse). Samuti ei loetud miinuseks mõne võitja puhul karva hilinenud põhitrimmingut. Tundus et kui planeeritud võitja oli olemas
    siis mõnele teisele konkurendile otsiti lausa surmapattusid. Pole õige juuniorklassi koerale eelistuse andmine et ta on vanema klassi koerast korpulentsem,
    ava klassi jõudes on sellised elegantse figuuri kaotanud. Las ikka koer olla nooruses sale nagu noor inimenegi.
6. Võiks ikka kõrgust  ka mõõta kas või kõige kõrgemal ja  madalamal koeral. Foksidel ei tohi see ületada 39 cm. (1cm võib olla mõõtmise viga). Kui ikka foks on

   üle 10 kg.
   Mis on näituste-hindamiste   eesmärk? Aretuskoerte välja selgitamine, mitte mõttetult tiitleid korjata ja äri teha, et ikka rohkem näitusel osalejaid oleks seda
   kasulikum.
   Olen kuulnud usaldusväärselt koeraomanikult et mõne aasta eest püstitati 1 koera  aasta jooksul (mitte elu jooksul) näitusel osalemise rekord – 76 näitust!!!
   (naabrite juures).   Kui standardist kinni ei peeta siis on ju võimalik igasugune kõverik tiitlitega pärjata!

Marju

   42 cm kõrge siis isegi saledana on tema kaal 12 kg. (Tohib olla ainult 8 kg – standard    http://www.efty.ee/info.html  ). Järelikult 39 cm koer ei tohi kaaluda  
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