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Trofeede hindamise nõukogu otsuste eelnõud 

1. Otsus 1/2021: CIC Trofeede hindamise nõukogu nõustub uuendama Reeglid ja 
Regulatsioonid järgmise täpsustusega: “Kui CCM ei uuenda oma staatust rohkem kui 1.5 
aasta jooksul pärast aegumist, võib CCM-lt nõuda täiendava koolituse läbimist. Seda 
hinnatakse iga juhtumi puhul eraldi võttes arvesse nende eelnevat kogemust ja sissekandeid 
TED-i”. 

2. Otsus 2/2021: Trofeede hindamise nõukogu nõustub uuendama Reeglid ja 

Regulatsioonid järgmise täpsustusega rahvusvahelise kuldmedali nõuetele: “Nõutud on, 

et kolm mõõtjat mõõdaksid trofeed olles füüsiliselt koos.” 

3. Otsus 3/2021: Trofeede hindamise nõukogu võtab vastu isikuandmete kaitse 
üldmääruse (GDPR) nõusoleku vormi ja nõustub, et see saadetakse CCM-idele vastavate 
STJ-ide kaudu. 

4. Otsus 4/2021: Trofeede hindamise nõukogu nõustub, et CIC käsiraamatut jahitrofeede 

hindamise ja mõõtmise kohta võib müüa väljaspool Trofeede Hindamise Süsteemi 

Võrgustikku, et suurendada sissetulekuid. See kuulub edasisele arutelule, et kokku 

leppida formaadi, sisu ja avaldamise meetodi üle.  

5. Otsus 5/2021: Trofeede hindamise nõukogu nõustub uuendama brošüüri medalite 

tasemetega (sinine raamat), ning kuulub edasisele otsustamisele, kes selle avaldab.  

6. Otsus 6/2021: Trofeede hindamise nõukogu nõustub ette valmistama veebipõhise 

koolituse eelkursuse tulevastele CCM-idele, mida korraldatakse ja kus osaletakse enne 

füüsiliselt toimuva TES kursust. Ettepanek läbi viia veebipõhine koolitus asendamaks 

kohapeal toimuvat kursust lükati TEB poolt tagasi, kuna pole tehtav ega aktsepteeritav, et 

sest selline koolitus vajab praktilist kogemist koos instruktoritega, et saavutada vajalik 

ekspertiisitase.  

7. Otsus 7/2021: Trofeede hindamise nõukogu võtab vastu Praktilised Juhtnöörid 

lisakäsiraamatuna, mida haldab CIC peakontor ja mis kuulub muutmisele vastavalt STJ-

ide kommentaaridele.  

8. Otsus 8/2021: CIC Trofeede hindamise nõukogu võtab vastu Käsiraamatu sissejuhatusse 

lisanduse, mis selgitab vajadust vältida topeltkaristusi järgmiselt: „Kui trofeedele 

määratakse lisapunkte või punktikahandusi, on oluline, et trofeed ei saaks topeltkaristusi, 

kui hindamistulemust kahandatakse lisanduse arvelt samal ajal kui määratakse 

kahandamine sama vea eest. Näiteks metskitsele saab määrata lisapunkte korrapärasuse, 

sümmeetria ja kuju eest; kuid neilt saab ka punkte maha võtta ebakorrapärasuse ja 

ebasümmeetrilisuse eest. Kui korrapärasuse, sümmeetria ja kuju eest võetakse punkte 

maha, sest arvesse on võetud viga, siis ei tohi punkte kahandada sama vea eest 

ebakorrapärasuse ja ebasümmetrilisuse suhtes.  



 

 

 

 

9. Otsus 9/2021: Trofeede hindamise nõukogu võtab vastu parandusettepanekud medalite 

limiitidele kährikkoera suhtes järgmiselt: pronks 19.5, hõbe 20, kuld 20.5.  

10. Otsus 10/2021: CIC Trofeede hindamise nõukogu võtab vastu parandusettepanekud 

kaljukitse ulatuse mõõtmiseks järgmiselt: „Mõõt võetakse sarvede kõige laiema ulatuse 

kohast, olgu see siis piki sarve pikkust, kui selle tipud on pöördunud sissepoole, või sarve 

tippude vahelt. Kui see mõõt ületab sarvede keskmise pikkuse, ei võeta erinevust 

hindamistulemuses arvesse.“ 

11. Otsus 11/2021: Trofeede hindamise nõukogu järgmine koosolek toimub 8.-9.08.2022. 

Koosolek toimub Tšehhis. 

Allkirjastanud Rahvusvahelised Trofeede Vanemkohtunikud: 

 

Tšehhi Taani 

Eesti Soome 

Saksamaa Ungari 

Itaalia Leedu 

Poola (volituse alusel: Andres Lillemäe) Venemaa 

Rumeenia Serbia 

Slovakkia Rootsi 

Suurbritannia  

 


