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-    Jäljemaastik peab vastama eeskirjades kirjeldatule 

- Kohtunik või jäljekoordinaator koostab jäljeskeemid 

- Skeemida koostamisel peab arvestama maastikuga 

- Jäljeskeemid peavad olema erinevad 

- Lõhnapadi (alguspunkt) peab olema märgitud 
jäljevaiaga 

- Jäljevai peab paiknema vahetult lõhnapadja kõrval 

- Jälgede järjekorra määrab kohtunik loosimise teel 

 

 



- Jäljetegija peab enne jälje mahapanekut näitama 
jäljeesemeid kohtunikule või jäljekoordinaatorile. 

- Lühike alguspunktis seisatamine 

- Jälg pannakse maha normaalse sammuga 
ettenäidatud suunas 

- Nurgad tehakse samuti alati normaalse sammuga 

- IPO 1 jälje mahapanemise ajal peab olema koer 
nägemisulatusest väljas 

- IPO 2 ja 3 jälgede mahapanemise ajal peavad nii 
koer kui koerajuht olema nägemisulatusest väljas 



Koerajuhi enda tehtud jälg miinimum 300 sammu,     
3 sirget, kaks nurka (ca. 90 kraadi), 2 eset, vanus 
miinimum 20 minutit.  

Jäljetöö peab sooritama 15 minutiga. 

Punktide jagunemine: 

Jäljetöö   79 p 

Esemed (11+10) 21 p 

Kokku   100 p  

Võimalikud jäljeskeemid (saab 
teha nii vasakule kui ka 
paremale) 



Jäljetegija tehtud jälg miinimum 400 sammu,     3 
sirget, kaks nurka (ca. 90 kraadi), 2 eset jäljetegija 
käes min. 30 min., jälje vanus miinimum 30 minutit.  

Jäljetöö peab sooritama 15 minutiga. 

Punktide jagunemine: 

Jäljetöö   79 p 

Esemed (11+10) 21 p 

Kokku   100 p  

Võimalikud jäljeskeemid (saab 
teha nii vasakule kui ka 
paremale) 



Jäljetegija tehtud jälg miinimum 600 sammu,     5 sirget, 4 
nurka (ca. 90 kraadi), 3 eset jäljetegija käes min. 30 min., 
jälje vanus miinimum 60 minutit.  

Jäljetöö peab sooritama 20 minutiga. 

Punktide jagunemine: 

Jäljetöö   79 p 

Esemed (7+7+7) 21 p 

Kokku   100 p  

Võimalikud jäljeskeemid (saab 
teha nii vasakule kui ka 
paremale) 



Jäljetegija abi koerale läbi ebatavaliste sammude ei ole 
lubatud … 

 - kogu jälje vältel 

 - nurkades 

 - maastiku muutuste läheduses 

 - enne eset 



- Ilma rihmata ajamine lubatud 

- Koerajuht peab oma koerale järgnema 
selgeltnähtava 10 meetrise vahemaaga 

 

 



- Jäljeajamise ajal võib 10 m pikkune jäljenöör 
kulgeda üle koera selja, küljelt või esi- ja/ 

või tagajalgade vahelt. Jäljenööri võib kinnitada 
otse mittepoovas asendis oleva kaelarihma külge 
või 

jäljerakmete kinnitusaasa külge (lubatud on 
järgmist tüüpi jäljerakmed: rinnarakmed või 
Böttger-rakmed  ilma lisarihmadeta). 



- Jäljenööri kontrollimine on lubatud ainult enne 
jäljetöö alustamise lubamist. 

- Ei või kasutada Flexi tüüpi rihma 

- Katkestamine liiga lühikese jäljenööri tõttu ei 
ole lubatud- nöör peab olema enne kontrollitud. 

- Kui nöör on lühem, siis enam ei saa pärast 
punkte maha võtta. 



- Koer tuleb tuua jälje algusse rahulikult ja 
aeglaselt. 

- Kui enne starti koerajuht kiidab koera või paneb 
ta surve ala, siis tuleb punkte maha võtta 

- Umbes 2 m enne jälje alguspunkti on lubatud 
teha peatus (peale raporteerimist) 



- Nii jäljele saatmine alguspunktis kui pärast 
eseme näitamist peab toimuma koera kõrvalt. 

- Koerajuhil peab olema võimalus ümber koera 
jalgade keerdunud rihma lahtivõtmiseks 

- Koerajuhile ei tohi jälje alguspunktist jälje 
suunda kätte näidata. Näitab ainult 
alguspunkti. Post on alati lõhnapadjast vasakul. 

 



- Jäljetöö alustamine 
- Alguspunkti lõhnapadjaga tutvumise ja läbitöötamine ei sõltu 

ajast. Selle põhjal ei tohi koera hinnet langetada. 

-  Koer alustab jäljetöö enesekindlalt  ja jätkab veenvalt. 

 

 
- Nõutav oleks 

- Rahulik ja enesekindel start. 

-  Lõhna intensiivne läbitöötamine. 

 

 
- VEAD 

- Ebapiisav lõhna läbitöötamine 

- Närviline ja paaniline start 

- Start surve all 

- Survestatud start 

- Stardi  ja jälje alustamise vältimine . 

 

 



- Start väljendub esimese sirge hindes 

 

- IPO 1 ja 2 = 1x 27 ja 2 x 26 punkti 

- IPO 3 = 16 punkti/15 punkti 

- Sirgete lõplikud punktid arvutatakse jäljetöö lõpus 
vastavlt iga sirge kaalule. 

 





- Koer peab töötama sirged läbi positiivse suhtumisega, 
intensiivselt, kontsentreeritult ja veenvalt ning sügava ninaga 
ja ühtlases jäljetempos 

 

- Kui koer kontrollib jäljelt lahkumata, siis see ei ole viga 

 - VEAD 
- Osaliselt või pidev töö „kõrge“ ninaga 

- Ringlemine 

- Ebapiisav intensiivsus 

- Ebapiisav kontsentreerumine tingituna keskkonna mõjust 

- Surve all töö 

- Paaniline ja närviline jälje ajamine 

- Probleemide lahendamisel nähtav ebakindlus ja paanika 

 



- Positiivse ja kõrge hinnangu saamiseks on määrava 
tähtsusega koera üldine käitumine jäljel, mis peab olema 
intensiivne, aktiivne aga samas veel rahulik. Kohtunik 
peab „tunnetama“ koera „soovi „ jälge ajada. Jahikoerte 
kohtunikud nimetavad seda „otsimistahteks“. 
Geneetiline komponent mängib siin tähtsat rolli. 





- Nurgad tuleb töötada läbi enesekindlalt ja „sügava“ 
ninaga 

 

 
- See ei ole viga, kui koer kontrollib paremale ja vasakule 

ilma keerutamata, kui jälje suund mutub või vahetult 
enne nurka. 

 
- VEAD 

- Suured ja väikesed ringid 

- Nurgast üleminek rohkem kui ühe sammu jagu 

- Vähene intensiivsus nurgas ja vahetult peale nurka 

- Vähene kontsentreerumine keskkonna mõjude tõttu 

- Ebakindel ja paaniline käitumine probleemide lahendamisel 

- Ebakindlus uuele sirgele „kinnitumisel“ 

 



- Esemete näitamine peab olema enesekindel. Näitamise 
kiirus ei ole tingimata nii olulise tähtsusega. See peab 
olema võrdeline jälje ajamise tempoga. 

 

 - Näitamise juures on oluline… 

- Et koer näitaks eset veendunult 

- Näitaks eset sirgelt . Natuke viltune näitamine ei ole viga. 

- Ese on näidatud ilma kõhkluseta 

- Säilitab rahu esemel kuni uue stardini 





- Esemeid ülesse võtvad koerad: 

- Eseme ülesse võtmine peab toimuma koheselt. 
 

 
- Soovitatav „ülesse võtmine“ peab toimuma… 

- Koer võtab eseme koheselt 

- Hoiab eset rahulikult ja tugevalt oma suus 

- On rahulik kuni uue stardini 

- Toob eseme sirgjooneliselt koerajuhile. 

 



- Vead eseme näitamisel: 

- Ei näita eset veendunult 

- Näitab eset liiga vara 

- Näitab eset eseme kõrval 

- Lamab eseme peale 

- Ei ole rahulik esemel 

- Võtab eseme suhu 

- Saab suulist abi või rihmaga abi koerajuhilt 

- Tõrgub uuel stardil 

 

 



- Vead eseme näitamisel, kui koer võtab eseme suhu: 

- Koer võtab eseme suhu ebakindlalt ja vastumeelselt 

- Ei hoia eset suus rahulikult 

- Pillab eseme 

- Lamab koos esemega 

- Läheb esemega edasi 

- Ei taha eset loovutada 

- Saab koerajuhilt kas häälega või rihmaga tuge 

- Tõrgub jäljele stardis 

- Kui koer võtab eseme suhu ja keeldub seda loovutamast, 
siis koer diskvalifitseeritakse kontrolli pudumise tõttu. 

 

 



- Jäljel liikumise kiirus ei ole koera töö hindamise 
kriteerium… 
- Koer peab töötama kogu jälje samas tempos 

 

 - VEAD 
- Jälje tempo muutub jälje eri osades (siia alla ei lähe olukord, 

kus koer mudab tempot lähtuvalt maastikust) 

- Eriti tuleb jälgida… 

- Jälje kiirus muutub peale nurka 

- Jälje kiirus muutub peale restarti 

- Koer jookseb jäljel 



Teised hindamiskriteeriumid: 

- Erinevad maastikud 

- Pinnase struktuur 

- Pinnase lõhkumine 

- Taimestiku kõrgus 

- Maastikumuutus 

- Ristuvad jäljed (inimesed või loomad) 

- Ilmastikumõju 

- Õhurõhk  ja niiskus 

- Temperatuur 

- Tuul 

- Niiskus maapinnal 

 

 



- A osas peab koer olema õppinud, et ideaaljuhul peab 
ta olema vastutav 100% otsuste osas.   

- Koera koolitustase on hästi nähtav  

- Koera käitumise järgi stardis 

- Nurkades 

- Koeral „kinnitumisel“ uuele sirgele peale nurka 

- Esemetele järgnevatel startidel 

 

 
- Pikad perioodid ilma aktiivsuseta ja samuti 

koerajuhi abi erineval kujul peab olema nähtav 
lõphinnagus ja punktides. 

 
- Üldmuljel on otsustav tähtsus. 

 



- Edgar Scherkl 



- Ühtset hindamist 

- Läbipaistvust koerajuhi jaoks 

- Koerajuht peab teadma, mida ta peab treenima 



- Vaja leida tasakaal koera instinktide vahel 

- Enesekindlust 

- Palju koormust kannatab 

- Naturaalset agressiooni ja kas omanik suudab 
seda kontrollida. 

- Haarde kvaliteet 

- Juhitavus, kuulekus 

- Varrukamehe töö peab võimaldama kõiki neid 
omadusi hinnata. 



- Eeskirjas määratud märgid peavad olema hästi 
nähtavad koerajuhile, kohtunikule ja 
varrukamehele. 

- Need kohad on: 
- Koerajuhi koht varjest välja kutsumisel 

- Koht kus varrukamees asub enne põgenemist 

- Põgenemise lõpp punkt 

- Põgenemise jaoks koht, kus koer lamab 

- Koht, kus koerajuht seisab pikamaa rünnaku 
alustamisel 



 
- Mis vähendab hinnet 

- Koer ei tule varjest valvamiselt sirgjooneliselt ja kohe 
koerajuhi juurde 

- Kui koerajuht läheneb valvava koera juurdeei lase 
koer ennast põhiasendisse kontrolli alla võtta 

- Konvoeerimisel läheb ette või on kontrolli alt väljas 

- Rahutu põhiasendis või lamades 

- Koer ei allu koerajuhi kontrollile ja tegutseb oma 
tahtmise kohaselt ja ainult läbi tugeva sekkumise 
püsib kontrolli all 

 

 



Käitumine      Tagajärg 

Koer ei ole varrukamehe suhtes  

tähelepanelik      -1 p 

 

Koer peab olema vabam    -1 p 

 

Koer pressib varrukameest ja ei  

lase tal kõndida     -2 p 



- Varrukamehe põgenemise takistamine (kui 
koerajuht ei anna käsku, siis -1 hinne) 

- Valvamiselt rünnak 

- Seljatagant konvoeerimiselt rünnak 

- Pikamaarünnak 

- Kordusrünnak 



- avanemisfaas 
 aeg  kuni hammustamiseni 

HAARE 

- koormusfaas 
 kuidas koer üritab koormust vastu võtta, näitab ennast koormuse 
all ja reageerib (haare, aktiivsus ja stabiilsus). Peab hindama nii 
selle põhjal mida näeb kui ka mida kuuleb  

Enam ei ole koera löök vaid kepitest. 

- üleminekufaas 
 aeg hetkest kui varrukamees hakkab seisma jääma  kuni 
lahtilaskmiseni 

- Lahtilaskmise faas 
Kuidas laseb varrukast lahti. Alates lahti käsust kuni lahti 
laskmiseni 

 

  



- Valvamise faas 
 aeg  alates hetkest kui koer lasi lahti kuni hetkeni  kui koerajuht 
tuleb juurde või algab  järgmine element. Hästi tähtis faas  
hindamise mõttes 

 

Koer peab olema aktiivne. Koer ei pea haukuma, aga ta ei tohi 
lihtsalt istuda ja oodata. Dominantne koer näitab, et kontrollib 
olukorda ja annab mõista, et varukamees peab seisma 

 

On kolm võimalust: 

 - valvab 

 - on eeskujulik 

 - on kõhklev 



- Kuna koerad on nii kiired, siis võib olla ebaõiglane 
hindamine, kui varrukamees ei olnud varrukat 
asetanud. Ja jääb 1 cm puudu. Seljatagant 
konvoeerimisel kaprobleemiks. 

- Mitte päris täis, sellegipoolest energiline ja rahulik haare 

- Uutes eeskirjades ei räägita enam  täishaardest vaid 
efektiivsest haardest. 



Koer Max. hinne 

Natuke trügib või natuke 
kõhklev või hüppab liiga 
lähedale. Liiga lähedal on siis, 
kui puudub. 

VH 

Kui natuke rohkem H 

Kui koer ei valva või on 
kõhklev 

R 

Kui koer läheb ära või saab 
lisakäsu 

Katkestus 



Käitumine Tagajärg 

Kui koer ei jää koormuse peale varrukamehe juurde 
püsima 

Katkestus 

Valvamisfaasis, kergelt tähelepandamatu või kergelt 
segab 

-1 hinne 
 

Koer saab kuulekuse käsu enne 3 sekundi möödumist 5% harjutuse väärtusest 

Valvamisfaas väga tähelepanematu või tugevalt 
segab 

-2 hinnet 
 

Valvamine puudub aga koer jääb varrukamehe 
juurde või läheb kuni 2 m eemale 

-3 hinnet 
 

Koer tuleb läheneva koerajuhi juurde üle 2 meetri 
varrukamehe juurest ära 

Hinne MR 

Kui koer tuleb varrukamehe juurest ära enne kui 
kohtunik annab loa kj minna koera juurde 

katkestamine 

Kui KJ annab koerale käsu varrukamehe juurde jääda katkestamine 

Kui koerajuht ütleb ISTU ja koer ei istu -1 p 



Käitumine Tagajärg 

Koer ei ole KJ kontrolli all,  
koer ei lase 3 käsu peale lahti 
Koer hammustab mujalt kui varrukast 
Ei ole võimalik teha seljatagant konv. Kuna koer ei 
püsi kõrval. Jookseb varrukamehe juurde 2x. Või 
hammustab 
Koer läheb kontrolli alt välja ja ei tule 3 käsu peale 
tagasi 

Diskvalifitseerimine 
kuulekuse puudumise tõttu 
ja hinnangut ei anta 

Koer ei leia varrukameest varjest 3 saatmisega 
Näeb varrukameest varjes teist korda, aga tuleb ikka 
ära 

Katkestamine ja punkte ei 
anta. Hinnang kuni 
katkestamiseni 

Koer ei peata põgenemist 20 sammu jooksul 
Koer ei pea koormusele vastu 

Katkestamine ja punkte ei 
anta. Hinnang kuni 
katkestamiseni 
 

Käsklus varukamehe juurde jäämiseks 
Koer tuleb varrukamehe juurest ära enne, kui 
Kohtunik on lubanud KJ juurde minna 

Katkestamine ja punkte ei 
anta. Hinnang kuni 
katkestamiseni 

Koer laseb lahti alles pärast füüsilist mõjutust Diskvalifitseerimine ja kõik 
punktid võetakse ära ja 
hinnangut ei anta 



- Kuulekuselt valvamisele (kaitsefaasile) üks kord – kui 
koer jõuab varjesse lülitub agressioonile.  Sama faas on 
põgenemisel ja pikamaarünnakul 

 

- Valvamiselt kuulekusele –iga kord kui koerajuht kutsub 
koera juurde või läheb koera juurde ja võtab 
algasendisse. 

 

- Kuulekusest kaitsesse- seda on pikamaarünnakul ja 
seljatagant konvoeerimisel 

 

- Kaitsest valvamisele –lahtilaskmistel 

 

- Valvamiselt kaitsele kordusrünnakutel 



- Peale kaitseosa lõpetamist koer kontrolli alla ning kõrvalkäiguga 
eemale ja alles siis rihm külge 

- Samuti saadetakse varukamees alles sis ära, kui koerajuht läks 
koeraga eemale. 

- Oluline näidata inimestele, et koer on ka lõpus kontrolli all 

- Külgkonvoeerimisel peaks minema ära enne koer alles siis 
varrukamees. 

- Külgkonvoeerimist tuleb näha kui kuulekuse ja valvamise mixi, 
kui jääme seisma, siis on valvamine (koer peab valvama) 

- Kui koerajuht kuulekuses aitab kehaga koera, siis selle eest tuleb 
punkte maha võtta. Kui abiga teeb kiiremini kui ilma, siis tuleb ka 
arvesse võtta. 

- Varjete ristlemisel võib käega näidates koera saata, aga ei või 
käega näidates koera kutsuda. Kui koer võetakse kontrolli alla, 
siis töö katkeb. Kui KJ annab käsu kõrval, siis ei katke vaid katkeb 
siis, kui koer tuleb kõrvale. 



- Kui koer viimasesse varjesse ristlemisel ei leia 
varrukameest ja tuleb koerajuhi kõrvale ja võtab 
kõrvalasendi, siis järgneb katkestus 



  IPO-V IPO-ZTP IPO-1 

Jälje pikkus ca 200 sammu min 300 sammu min 300 sammu 

Sirged ja nurgad 2 sirget, 1 nurk 3 sirget, 2 nurka 3 sirget, 2 nurka 

Esemete arv 1 2 2 

Esemete suurus 15 cm  x 3-5 cm x 1 cm  10 cm  x 2-3 cm x 

0,5-1 cm  

10 cm  x 2-3 cm x 

0,5-1 cm  

Jälje vanus - 20 minutit 20 minutit 

Aeg töötamiseks 10 minutit 15 minutit 15 minutit 



  IPO-V IPO-ZTP IPO-1 

Kõrvalkõnd rihmaga 30p 25p   

Kõrvalkõnd rihmata 20p   20p 

Liikumiselt istuma 
jäämine 

  15p 10p 

Liikumiselt lamama 
jäämine ja juurdetulek 

15p 20p 10p 

Eseme toomine 10p 20p 10p 

Tõkke ületamine 10p 10p   

Eseme toomine üle 
1m tõkke 

    15p 

Eseme toomine üle 
kaldtõkke 

    15p 

Edasi saatmine     10p 

Lamamine häiritud 
olukorras 

15p 10p 10p 



IPO-V 
  

Üldine: Koera põhiasendisse kõrvale istuma võtmiseks on lubatud 1 käsklus („istu“). 

Harjutuste vahepeal koer rihma otsas. 

  

Kõrvalkõnd rihmaga: Esimese sirge pikkus 30 sammu, seejärel ümberpööre, skeemis 
minimaalselt 1 vasak- ja 1 parempööre ja inimgrupi läbimine koos peatusega selles 
(puuduvad jooks, aeglane kõnd, peatus skeemis, pöörded inimgrupis). 

  

Kõrvalkõnd rihmata: Sama skeem nagu rihmaga, puudub inimgrupp. 

  

Liikumiselt lamama jäämine ja juurdetulek: eemaldumine 15 sammu. 

  

Eseme toomine: Koerajuhile kuuluv ese, materjal ei ole määratud, visatakse min. 5 sammu 
kaugusele. 

  

Tõkke ületamine: Tõkke kõrgus 80 cm. Koer peab hüppama üle tõkke (koerajuht võib käsku 
andes 2 sammu kaasa liikuda), järgnevalt antakse käsud „siia“ ja „hopp“, mille peale koer 
peab tagasi hüppama ja koerajuhi ette istuma tulema, seejärel põhiasendi võtmine. 

  

Lamamine häiritud olukorras: Harjutused 1-3. Koerajuht eemaldub 20 sammu. 

  



IPO-ZTP 
  

Üldine: Koera põhiasendisse kõrvale istuma võtmiseks on lubatud 1 käsklus („istu“) 

  

Kõrvalkõnd rihmaga: IPO skeem, koer rihma otsas 

  

Liikumiselt istuma jäämine: vale asend -10p 

  

Liikumiselt lamama jäämine ja juurdetulek: vale asend -13p 

  

Eseme toomine: sama kui IPO-1 

  

Tõkke ületamine: Tõkke kõrgus 80 cm. Koer jäetakse istuma ühele poole tõket, koerajuht 
liigub teisele poole, pöörab näeoga tõkke suunas ja kutsub koera käskudega „hopp“, 
„siia“ enda ette istuma, seejärel põhiasendi võtmine. 

  

Lamamine häiritud olukorras:  Lamamiskohta minekul koer rihma otsas. Koerajuht 

eemaldub 20 sammu. 



  IPO-V IPO-ZTP IPO-1 

Varrukamehe otsimine 

risteldes 

    5p 

Haukumine ja valvamine 15p 15p 10p 

Põgenemisürituse 

takistamine 

30p   20p 

Liikumine varjesse ja 

rünnak varjest 

  10p/30p   

Rünnak valvamise ajal     35p 

Rünnak liikumiselt 50p 40p 30p 

Konvoeerimine 5p 5p   



IPO-V 
  

Üldine: TSB hinnangut ei anta. Varrukamehel on pehme nuut, kuid sellega vaid 
ähvardatakse koera, löögid puuduvad. 

  

Haukumine ja valvamine: Koer saadetakse varjesse ca 20 sammu kauguselt. Harjutuse lõpus 
tuleb koerajuht kohtuniku märguandel varjesse ja võtab koeral kaelarihmast kinni.  

  

Põgenemisürituse takistamine: Koerajuht hoiab koera kaelarihmast kinni, varrukamees 
väljub varjest ja põgeneb. Kohtuniku märguandel vabastab koerajuht koera, kes peab 
põgenemise haardega takistama. Järgneb lahtilaskmine ja valvamine. Harjutuse lõpus 
läheb koerajuht kohtuniku märguandel koera juurde ja võtab koera kaelarihmast kinni.  

  

Rünnak liikumiselt: Varrukamees eemaldub koera ja koerajuhi juurest ca 20 sammu, 
pöörab seejärel ümber ja jookseb ähvardavalt karjudes koera ja koerjuhi suunas. 
Koerajuht laseb koera lahti ja koer peab rünnaku haardega takistama. Järgneb 
lahtilaskmine ja valvamine. Harjutuse lõpus läheb koerajuht kohtuniku märguandel 
koera juurde ja võtab koera käsuga „kõrval“ põhiasendisse. Koer pannakse rihma otsa. 

  

Konvoeerimine: Kõrvalt konvoeerimine ca 10 sammu, koer rihma otsas. 



IPO-ZTP 
  

Haukumine ja valvamine: Koer saadetakse varjesse ca 20 sammu kauguselt. Harjutuse lõpus 
tuleb koerajuht kohtuniku märguandel varjesse ja võtab koeral kaelarihmast kinni. 
Varrukamees läheb varjest välja ja seejärel pannakse koer varjes rihma otsa ning võetakse 
käsuga „kõrval“ põhiasendisse. 

  

Liikumine varjesse ja varjest rünnak: Koer ja koerajuht võtavad ca 30 meetri kaugusel 
märgitud punktis algasendi, koeral võetakse rihm ära. Järgneb vabalt kõrvalkõnd varje 
suunas, koer peab olema tihedalt koerajuhi kõrval. Kui koer ja koerajuht on ca 10 m 
varjest, väljub varrukamees kohtuniku märguandel varjest ja ründab neid. Kui koer on 
haaranud, järgneb koormamise ajal ka 2 nuudilööki. Järgneb lahtilaskmine ja valvamine. 
Harjutuse lõpus läheb koerajuht kohtuniku märguandel koera juurde ja võtab koera 
käsuga „kõrval“ põhiasendisse. Kui koer lahkub koerajuhi kõrvalt varjesse liikumise ajal, 
siis saab ta võimaluse harjutust uuesti sooritada (harjutus hinnatakse 0p). Kui koer 
lahkub koerajuhi kõrvalt ka teist korda, siis osaleja diskvalifitseeritakse. 

  

Rünnak liikumiselt: Varrukamees eemaldub koera ja koerajuhi juurest ca 40 sammu, 
pöörab seejärel ümber ja jookseb ähvardavalt karjudes koera ja koerjuhi suunas. 
Koerajuht laseb kohtuniku märguandel koera lahti, kui varrukamees on ca 30 sammu 
kaugusel ja koer peab rünnaku haardega takistama. Järgneb lahtilaskmine ja valvamine. 
Harjutuse lõpus läheb koerajuht kohtuniku märguandel koera juurde ja võtab koera 
käsuga „kõrval“ põhiasendisse. Koer pannakse rihma otsa. 

  

Konvoeerimine: Kõrvalt konvoeerimine ca 10 sammu, koer rihma otsas. 


