
Muudatused alates 1.07.2012 
 

Varem oli üks eeskiri, mis käsitles IPO-1, IPO-2, IPO-3 ja IPO-FH-d 
ja eraldi eeskirjad FH ja BH jaoks, nüüd on kõik need alad ühes 
eeskirjas koos, lisaks veel uued alad – IPO-VO ja IPO-ZTP ja IPO-
1-2-3 osasooritustest koosnevad alad A-, B-, C, ja BC-katse. 

 

 

 

  Enne (lk) Nüüd (lk) 
Eeskirjade kogumaht 47 121 

Üldosa 10 22 

Jälg (IPO-1/PJK-1) 1,5 5,5 

Kuulekus (IPO-1/PJK-
1) 

4,5 7 

Kaitse (IPO-1) 4 6 

Ei ole võimalik kõike seda ümber rääkida, mis muutub / juurde tuleb! 
Rahvas, lugege eeskirja!!! 



  
Üldosa: 

 
• Osalemisõigus: 

•   

• 1. Minimaalne osalejate arv:  

• IPO-VO, IPO-ZTP, IPO-1, IPO-2, IPO-3, FH1, FH2, IPO-FH, PJK: kokku 3 
koerajuhti  

• BH: 3  

• A-katse, B-katse. C-katse – saab korraldada ainult siis, kui IPO-VO, IPO-ZTP, 
IPO-1, IPO-2, IPO-3, FH1, FH2, IPO-FH osaleb vähemalt 3 osalejat. 

•  2. Astmete läbimise jrk - A-katse, B-katse ja C-katse, ei pea läbima järjekorras 
1-2-3 

•  3. PJK: kui on tehtud IPO-1, saab osaleda PJK-1 või PJK-2 

• Kui on tehtud IPO-2 või IPO-3, saab osaleda PJK-1 või PJK-2 või PJK-3 

•   

• 4. Miinimumvanus: BH ja PJK 15 kuud (varem 12 kuud). 

• FH2 18 kuud (varem 20 kuud) 

 



• BH peab olema sooritatud enne FH1, IPO-1, PJK-1, A-katsele, B-
katsele, C-katsele lubamist! 

• Enne IPO-FH peab olema tulemus FH1. 

•   

• Hindamisõigus: 

• Maksimaalselt 36 osasooritust päevas (varem: 30) 

• NB! Hakkab meil kehtima alles siis, kui vastav punkt on 
muudetud EKL eksamite ja võistluste korraldamise eeskirjas. 

 

 



SOORITUSTE ARV 

• FPr aste1-3    : vaadeldakse ühe ühikuna 

• UPR aste1-3   :  vaadeldakse ühe ühikuna 

• STp  aste1-3   :  vaadeldakse ühe ühikuna  

• BH/VT – Th  :      vaadeldakse kahe ühikuna 

• BH/VT + Th      :  vaadeldakse kolme ühikuna IPO ZTP-
IPO V:           vaadeldakse kolme ühikuna  

• FH1-FH2          :  vaadeldakse kolme ühikuna  

• IPO FH             :  vaadeldakse kolme ühikuna   



Vanuse nõuded 

• BH/VT    15 kuud 

• IPO V     15 kuud 

• FPr 1-3    15 kuud 

• UPr 1-3    15 kuud 

• STp 1-3     15 kuud 

• SPr 1-3    18 kuud 

• IPO ZTP    18 kuud 

• IPO 1     18 kuud 

• FH1 -2     18 kuud 

• IPO 2     19 kuud 

• IPO 3     20 kuud 

• IPO FH    20 kuud  

• Eksamipäevaks peab koer olema saavutanud vajaliku vanuse. 

• Enne kõiki alasid peab olema sooritatud BH test 

 



• Ligipääsetavuskontroll:  

•   

• Eksami/võistluse alguses kõigi alade puhul, st IPO-VO, IPO-ZTP, 
IPO-1-2-3, FH1, FH2, IPO-FH, PJK-1-2-3, BH, A-katse1-2-3, B-
katse1-2-3, C-katse1-2-3, BC-katse-1-2-3. (varem vaid IPO-1-2-
3, IPO-FH, PJK-1-2-3) 

•   

• Muudatus: kohtunikul on lubatud koera puudutada. 

 

 



Disklahv 

• Kõigi disklahvide koral kaotab koer nii antud ala, kui ka eelnevate 
soorituste kõik punktid 

 

• Disklahvi põhjus peab olema kirjas võistlusraamatus 

 
 

 
Katkestamine 

 
Kui koer saab nähtavalt viga, siis tehakse võistlusraamatusse 
sissekanna – katkestamine haiguse tõttu. 
 
Kui koerajuht soovib katkestada koera tervise tõttu siis peab ta 
esitama vetarsti tõendi kas kohapeal või 4 päeva jooksul . Vastasel 
juhul pannakse hindeks MR katkestamise tõttu 

 



• Diskvalifitseerimine: 
• Mistahes osas diskvalifitseerimise korral ei kanta võistlusraamatusse ühegi 

osasoorituse punkte ega hindeid. 
•   
• Eksamite ja võistluste korraldamise päevad: 
• Eksamite osas piiranguid ei ole, võistlusi võib korraldada ainult 

nädalavahetusel (kui vaja, siis koos reedese päevaga) ja riigipühadel. 
• Varrukamehi puudutavad reeglid: 
•   
• Muudatus: Eksami võib läbi viia ka vaid ühe varrukamehega. Kui eksamil 

osaleb ühes astmes 7 või rohkem koera, peab siiski töötama kaks 
varrukameest. 

•   
• (varem: Klubi eksamitel on lubatud töötada ühe varrukamehega. Kui osaleb 

rohkem kui viis koera, tuleb kasutada kahte varrukameest) 
•   
• Muudatus: Rünnak koerale liikumise pealt: kõigis astmetes liigub varrukamees 

ka keskjoonele joostes (varem: IPO-1 astmes kõndides) 
•   
• Muudatus: Eemaldatud järgmine osa: Koerajuht annab varrukamehele suulise 

käskluse peatuda. 
 



ABI 

• Eeskirjades on ette määratud punktide vähendus abi eest. 

 

• Kui koerajuht abistab koera, siis abi tuleb tähele panna ja selle 
eest vastavalt punkte vähendada.  



HINDAMINE 

• Eksam loetakse sooritatuks,kui 70% punktidest on saavutatud 

 

• Ainult sellisel juhul saab koer järgmisesse astmesse 

 

• TÄHELEPANU:SV nõuab tõuaretuseks 80% kaitseosast.   



Eraldi alad 

•  (A katse) FPr 1-3, UPr 1-3 (B katse) ja SPr 1-3 (C katse)  on IPO 
osaalad. 

• Saab teha vaid, kui on IPO-s või FH-s kolm osalejat. NB! BC-
katset võib teha ka eraldiseisvana 3 osalejaga. 

• Neid võib hinnata eraldi osadena, kuid tiitlit selle eest ei anta 

• Ühe eksami raames võib koer teha vaid ühte ala 

                          AGA ERAND 

 

•  BH/VT ja IPO 1 või FH 1 

 

  on võimalik teha ühe eksami raames, kuid sel juhul eri päevadel 

  



Paugukartlikkuse 

• lisatud kirjeldus, mida mõista paugukartlikkuse all. 

•   

• Mida peetakse silmas paugukartlikkuse all? 

• Näited: 

• - koer tõuseb püsti, on hirmunud ja jookseb ära; 

• - koer jookseb eelnevalt kirjeldatult käitudes omaniku juurde; 

• - koer näitab üles paanilist hirmu ja üritab platsilt lahkuda või 
lahkub platsilt; 

• - koer näitab üles paanilist hirmu ja jookseb sihitult ringi. 

• Hindamisel tuleb jõuda selgusele, et tegemist ei ole koolitusveaga 
ning antud käskluse mittetäitmine (näiteks häiritud olukorras 
lamamiselt püsti tõusmine jms) on kindlasti seotud pauguga. 



BH 
UUS VANA 
Kuulub IPO eeskirjade alla, kehtivad kõik 
üldosa nõuded, hindamisõigus IPO 
kohtunikel 

Iseseisev eeskiri ja kohtunikud. 

Teooriaosa puudub Vabatahtlik teooriaosa 

Miinimumvanus 15 kuud Miinimumvanus 12 kuud 

Ligipääsetavuse test enne katset Puudus 

Kõigil koertel on lubatud 
loomakaitsenõuetele vastavad standardsed 
kaelarihmad ja traksid 
  

Teenistuskoerte tõugudel on eksamit lubatud 
sooritada ainult metallketiga, mis on mittepoovas 
asendis. Teised koerad peavad kandma kaelarihma 
või trakse.  

Rihmaga ja rihmata kõrvalkõnni skeem uus 
(sama nagu uus IPO-1-2-3):  
 Algasend rihmaga kõrvalkõnni 

harjutuse jaoks tuleb võtta selleks 
hetkeks, kui teine osalev koerajuht on 
võtnud algasendi harjutuse “lamamine 
häiritud olukorras” sooritamiseks. 

 Koerajuht peab vastavalt 
liikumisskeemile tegema vähemalt kaks 
parem-, ühe vasak- ning kaks 
ümberpööret ning pärast teist 
ümberpööret peatuma 

  

Rihmaga ja rihmata kõrvalkõnni skeemis vähem 
kohustuslikke elemente: 
 Koerajuht sooritab normaalses tempos kõndides 

vähemalt ühe pöörde paremale, ühe vasakule ja 
ühe täispöörde. 

  



Istuma jäämine: käsklus pärast peatumist ja 
algasendi võtmist, eemaldumine lühem: 
Pärast 10-15 sammu koerajuht peatub, 
võtab algasendi ja annab koerale käskluse 
istumiseks ning liigub seejärel veel 15 
sammu edasi. 

Istuma jäämine liikumise pealt: 
Vähemalt 10 sammu pärast annab koerajuht 
liikumise pealt käskluse „istu“, mille peale peab 
koer kiiresti istuma. Koerajuht ei tohi seisatada ega 
pöörata, vaid peab liikuma veel edasi 30 sammu. 

Lamamine ja juurdekutsumine, käsklus 
pärast peatumist ja algasendi võtmist: 
Pärast 10-15 sammu koerajuht peatub, 
võtab algasendi ja annab koerale käskluse 
lamamiseks. 

Lamamine ja juurdekutsumine, käsklus liikumise 
pealt: 
Vähemalt 10 sammu pärast annab koerajuht 
liikumise pealt käskluse „lama“, mille peale peab koer 
kiiresti lamama. 

Lamamine häiritud olukorras:  
Kui koer liigub paigalt üle oma keha pikkuse 
ei saa ta selle harjutuse eest punkte 

Lamamine häiritud olukorras: 
Juhul kui koer liigub ettenähtud kohast rohkem kui 3 
meetrit eemale enne, kui teine koer on lõpetanud 2. 
harjutuse, antakse harjutuse eest 0 punkti. Juhul kui 
koer liigub ettenähtud kohast rohkem kui 3 meetrit 
pärast seda, kui teine koer on lõpetanud 2. 
harjutuse, antakse osalised punktid. 



IPO-1-2-3 

• Nii üldosa, harjutuste kirjeldusi kui ka hindamise osa on 
paljudes kohtades kirjutatud täpsemaks, lisatud on palju 
varem nö kirjutamata reeglitena käsitletud põhimõtteid. 
Nende väljatoomine läheks väga pikaks ja kõiki neid on 
keeruline ka muudatustena käsitleda, kuna ka varem toimisid 
nii koerajuhid kui kohtunikud sageli nende kirjutamata reeglite 
järgi. Välja on toodud vaid asjad, mis on selgelt vanas eeskirjas 
ühtemoodi ja uues teistmoodi. 

 



Jälg 

UUS VANA 
Esemete punktisumma 21 (11+10 või 7+7+7) Esemete punktisumma 20 (10+10 või 7+7+6) 

Jäljeeset ei või panna vähem kui 20 sammu 
enne või pärast nurka. 

Piirang puudus 

IPO-2-3 ja FH eksamitel/võistlustel tuleb 
jäljeesemed nummerdada. Jäljeesemete 
numbrid peavad vastama jäljenumbrile. 

Nõue puudus 

Jäljetegijad: 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et 
jäljetegijatel (alates 2. astmest) peab olema 
jälgede tegemise osas eelnev kogemus.  

Ei olnud käsitletud. 

Kiitmine: 
Koera vaoshoitud kiitmine jäljel on lubatud 
ainult IPO-VO ning IPO-1 astmetes, kuid seda ei 
või teha nurkades. Kiidusõna ei või sisaldada 
otsimise käsklust. Koera võib lühidalt kiita 
esemetel enne või pärast seda, kui koerajuht 
ontõstnud käe ja näidanud eset. 

Kiitmist ei olnud käsitletud. 



Lõppraport: 
Viimase eseme näitamise järel ning 
enne lõppraportit ning soorituse eest antavate 
punktide teatavakstegemist kohtuniku poolt ei 
või koeraga mängida ega teda sööta. 

Ei olnud käsitletud (nö kirjutamata reegel) 

Katkestamine: 
Koer eemaldub jäljelt rohkem kui ühe 
nööripikkuse. 

Jäljetöö katkestatakse, kui koerajuht eemaldub 
jäljest üle ühe nööripikkuse. 

Valenäitamine:  
Jäljeeseme ebakorrektse üles võtmise või 
näitamise või valenäitamise eest (eset ei ole või 
leitud ese ei ole jäljetegija pandud) võib 
antavat punktisummat vähendada kuni 4 
punkti võrra. (Kui koerajuht läheb pärast 
valenäitamist koera juurde ja saadab koera 
sealt uuesti jäljele. Juhul kui koerajuht annab 
käskluse jäljeajamise jätkamiseks jäljenööri 
lõpus püsides, ilma et ta eelnevalt koera juurde 
oleks läinud, vähendatakse punktisummat 2 
punkti võrra.) 

Ei olnud käsitletud. 



Loomade taga ajamine: 
Kui koer püüab jäljetöö ajal hakata taga ajama 
nähtavale ilmunud metsloomi, võib koerajuht 
püüda koera kontrolli alla 
saada, andes käskluse lamamiseks. Kohtuniku 
märguandel tuleb jäljetööd jätkata. Juhul kui 
see ei õnnestu, jäljetöö 
lõpetatakse (hinnang: diskvalifitseeritud 
kontrolli alt väljumise tõttu). 

Selline võimalus koera kontrolli alla võtmiseks 
puudus. 



Kuulekus 
UUS VANA 

Viskehantli pulk peab olema maapinnast 
vähemalt 4 cm kõrgusel 

Piirang puudus 

IPO-1 astmes on koer raporteerimisel rihma 
otsas, seejärel võetakse rihm ära. 

Kõigis astmetes on koer raporteerima tulles 
ilma rihmata 

Algasend „rihmata kõrvalkõnni“ harjutuse 
alustamiseks tuleb võtta selleks hetkeks, kui 
teine osalev koerajuht on võtnud algasendi 
harjutuse “lamamine häiritud olukorras” 
sooritamiseks. 

Nõue puudus 

Algasendit on lubatud võtta ainult ühel korral 
edasisuunas liikumiselt. 

Harjutust alustades on algasendit lubatud võtta 
ainult üks kord. 



Harjutuse osadeks jagamine:  
2-osalised harjutused võib jagada osadeks: 
a) Algasend, sissejuhatav osa, asendi võtmine (5p) 
b) Edasine kuni harjutuse lõpuni (5p) 

Nö kirjutamata reegel 

Lisakäsklused: 
1. lisakäsklus, harjutuse osa hinne „rahuldav“ 
2. lisakäsklus, harjutuse osa hinne 

„mitterahuldav“ 

  

Rihmata kõrvalkõnnd:  
 Algasend rihmaga kõrvalkõnni harjutuse jaoks 

tuleb võtta selleks hetkeks, kui teine osalev 
koerajuht on võtnud algasendi harjutuse 
“lamamine häiritud olukorras” sooritamiseks. 

 Koerajuht peab vastavalt liikumisskeemile 
tegema vähemalt kaks parem-, ühe vasak- ning 
kaks ümberpööret ning pärast teist 
ümberpööret peatuma 

  

Koerajuht ja koer peavad sooritama normaalsel 
liikumiskiirusel vähemalt ühe 
parempöörde, ühe vasakpöörde ja ühe ümberpöörde. 
Normaalses kõnnitempos liikudes tuleb ka vähemalt 
üks kord peatuda. 

Liikumise pealt istumine (kõik astmed), liikumise 
pealt seisma jäämine (IPO-2): 
Pärast käsklust liigub koerajuht veel 15 sammu 
edasi, peatub ja pöörab kohe ringi oma rahulikult ja 
tähelepanelikult istuva koera poole. 

Koerajuht liigub veel 30 sammu, peatub siis ja 
pöördub kohe näoga rahulikult istuva/seisva koera 
poole. 



Istuma, lamama ja seisma jäämine:  
Kui koer jääb teise asendisse, võetakse maa 5 
punkti. Teisi vigasid tuleb sel juhul 
täiendavalt arvesse võtta. 

Viimane lause puudus. 

Toomine üle 1m tõkke ja üle kaldtõkke: 
Harjutuse osade eest on punkte võimalik 
anda ainult juhul, kui 3 harjutuse osast 
(minekuhüpe, toomine, tagasihüpe) on 
sooritatud vähemalt 1 hüpe ja toomise osa, 
seega: 
Mineku- ja tagasihüpped veatud, viskehantel 
toomata = 0 punkti 

Mineku- ja tagasihüpped veatud, viskehantel 
toomata = 10 punkti 



Hantli uuesti viskamine: 
Kui viskehantel maandub tõkke suhtes liiga 
kaugele küljele või on koerale halvasti nähtav, 
on koerajuhil võimalus kohtuniku loal või 
soovitusel viskehantlit ilma punkte kaotamata 
uuesti visata. Koer peab sellisel juhul istuma 
jääma. Juhul kui koer järgneb koerajuhile ja 
möödub tõkkest, on harjutuse hindeks 0. Juhul 
kui koer lahkub algasendist, kuid ei möödu 
tõkkest, alandatakse harjutuse hinnet ühe hinde 
võrra. 

Ei olnud käsitletud 

Edasisaatmise hindamine: 
Juhul kui koer käskude peale ei peatu, antakse 
harjutuse eest 0 punkti. 
  
esimene lisakäsklus lamamiseks: -1,5 punkti; 
teine lisakäsklus lamamiseks: -2,5 punkti; 
koer peatub, kuid ei lama ka teise lisakäskluse 
peale: -3,5 punkti 
  
Teisi vigasid tuleb lisaks arvesse võtta. Juhul kui 
koer läheb lamamiskohalt ära või tuleb 
koerajuhi juurde tagasi, antakse harjutuse eest 
0 punkti. 

Ei olnud käsitletud 



Lamamine häiritud olukorras (PJK1/2/3, IPO-
1/2/3): 
Juhul kui koer liigub ettenähtud kohast rohkem 
kui 3 meetrit eemale enne, kui teine koer on 
lõpetanud 3/4/5. harjutuse, antakse harjutuse 
eest 0 punkti. 

Juhul kui koer liigub ettenähtud kohast rohkem 
kui 3 meetrit eemale enne, kui teine koer on 
lõpetanud 3/4/6. harjutuse, antakse harjutuse 
eest 0 punkti. 



Kaitse 

• Üldist: kaitseosas on märksa põhjalikumalt lahti kirjutatud nõuded 
kuulekuseelementidele. 

•   
• Näide (varrukamehe põgenemisürituse takistamine): 
• Vana: Varrukamees liigub normaalse sammuga põgenemiseks määratud 

punkti. Kohtuniku märguandel liigub koerajuht koos oma vabalt kõrval 
kõndiva koeraga punkti, kus koer peab enne põgenemist lamama.  

• Uus: Varrukamees läheb tavapärasel sammul põgenemiskatse 
alustamiseks tähistatud punkti. Kohtuniku märguandel liigub koerajuht 
rihmata kõrvalkõndiva koeraga lamapanemiseks tähistatud punkti. Koer 
peab rihmata kõrval kõndides olema rõõmus, tähelepanelik ja 
keskendunud ning püsima otse koerajuhi põlve kõrval. Enne lamamise 
käsklust peab koer algasendis otse, rahulikult ja tähelepanelikult istuma. 
Saades käskluse lamamiseks, peab koer otsejoones ja kiiresti lamama 
ning püsima lamades rahulikult ja kindlalt, olles varrukamehe suhtes 
tähelepanelik. 
 



UUS VANA 
Raporteerimine (IPO-1): 
a) Raporteerimiseks võtab koerajuht koos rihma 
otsas oleva koeraga kohtuniku ees algasendi. 
b) Pärast raporteerimist võtab ta algasendi 
harjutuse “varrukamehe otsimine risteldes” 
alustamiseks ning võtab koeralt 
jalutusrihma ära. 
c) Algasendist saadetakse koer pärast 
kohtunikult loa saamist ristlema. 
  
IPO-2-3: koer on raporteerimisel rihmata 
  
Juhul kui koerajuhil ei ole võimalik 
nõuetekohaselt raporteerida (näiteks koer väljub 
tema kontrolli alt ning jookseb 
varrukamehe juurde varjesse või mööda platsi 
ringi) on koerajuhil lubatud tema 
tagasikutsumiseks anda kolm käsklust. 
Juhul kui koer ka pärast kolmandat käsklust ei 
allu, C-osa katkestatakse ning koer 
diskvalifitseeritakse põhjendusega 
“diskvalifitseeritud kontrolli alt väljumise tõttu”. 
  

Raporteerimine puudus.  
  
IPO-1 ristlemise alguspunkti minnes koer ilma 
rihmata kõrval. 



IPO eeskirjas ettenähtud platsitähised peavad 
olema nii koerajuhile, kohtunikule kui 
varrukamehele selgelt nähtavad. 
  
Need platsitähised on: 
· koht, kus koerajuht seisab koera varjest välja 
kutsudes; 
· harjutuse “varrukamehe põgenemiskatse 
takistamine” jaoks varrukamehe põgenemistee 
algus- ning lõpp-punkt; 
· koht, kuhu koer lamama pannakse enne 
“varrukamehe põgenemiskatse takistamise” 
harjutust; 
· koht, kus koerajuht seisab harjutuse “rünnak 
koerale liikumise pealt” alguses 

Ei olnud käsitletud 

Varrukamehe otsimine risteldes: 
Juhul kui koer ei leia seni märkamatuks jäänud 
varrukameest ka kolmandal korral pärast 
viimasesse varjesse saatmist, tuleb kaitseosa 
lõpetada. Kui koerajuht võtab ristlemise 
harjutuse jooksul koera käsuga algasendisse, 
loetakse kaitseosa samuti lõpetatuks 
(“katkestamine” – punkte ei anta; kõik eelnevate 
osade punktid jäävad kehtima). TSB-hinnangut ei 
anta. 

Ei olnud käsitletud 



Valvamine ja haukumine, kõrvale kutsumine 
(IPO-1): 
Alternatiivina on koerajuhil lubatud minna 
koera kõrvale ning pärast kõrvalkäimise 
käskluse andmist liikuda koos rihmata 
kõrvalkäiva koeraga punkti, mis on tähistatud 
koera varjest välja kutsumise jaoks. 

Selline võimalus puudus 

Varrukamehe põgenemisürituse takistamine: 
Kohtuniku märguandel üritab varrukamees 
põgeneda. Koerajuhi samaaegse rünnaku 
tõrjumise käskluse peale stardib koer 
varrukamehe põgenemiskatset peatama. 
Hindamine: Kui koer järgneb põgenevale 
varrukamehele ilma koerajuhi käskluseta, 
alandatakse harjutuse hinnet ühe hinde võrra 
(-1 punkt). 

Kohtuniku märguandel üritab varrukamees 
põgeneda. Koer peab koheselt, iseseisvalt, 
kõhklematult ning efektiivselt, energilise ja 
tugeva haardega, põgenemist takistama. 

Varrukamehe põgenemisürituse takistamine: 
Puuduste eest olulistes 
hindamiskriteeriumides, nagu ..., täielik ja 
rahulik haare enne lahtilaskmist, ... tuleb 
vastavalt maha arvestada 

Puudujääke oluliste hindamiskriteeriumide 
osas – ... jõuline haaramine ja efektiivne 
põgenemiskatse takistamine rahuliku 
haardega, mis püsib kuni lahtilaskmiseni, ... – 
hinnatakse vastavalt. 



Lahtilaskmine (kõik harjutused): 
Pärast varrukamehe paigalejäämist peab koer 
pärast üleminekufaasi varrukast lahti laskma. 

Kui varrukamees lõpetab liikumise peab koer 
koheselt lahti laskma. 

Kaitseosa lõpetamine: 
Kohtuniku ette jõudes grupp peatub, koerajuht 
annab pehme nuudi kohtunikule üle ja 
raporteerib C-osa sooritamise 
lõpetamisest. 
  
Pärast lõppraportit eemaldub koerajuht 
kohtuniku märguandel koos koeraga seisvast 
varrukamehest umbes 5 sammu, võtab 
algasendi, paneb koera rihma otsas ja läheb 
temaga kohale, kus kohtunik annab sooritusele 
kommentaarid. Seejärel lahkub varrukamees 
kohtuniku märguandel platsilt. 

Rühm peatub kohtuniku ees. Koerajuht annab 
pehme nuudi kohtunikule üle ja esitab 
lõpuraporti. Enne kohtunikupoolse hinnangu 
andmist pannakse koer rihma otsa. 



Haare  
• Kui koeral ei ole võimalik saada täishaaret varrukamehe 

põgenemisel lähtuvalt varrukamehe tööst, siis tuleb seda arvesse 
võtta, kuid sejuures peab koera haare olema jõuline ning võimas         

 

Kui koeral on võimalus saada täis haare, siis loetakse poolikut haaret 
veaks. 

Kui koeral on võimalus võtta täis haaret, siis peab võtma. Kui ei ole, siis 
see pole viga. Aga ilmselgelt peab koer takistama põgenemist, mitte 
laksma ennast tassida kaasa niisama. Ka täishaardega peab koer 
olema takistav ja vastu võitlema. Koer ei tohiks saada V kui koer ei 
takista, aga muus osas on kõik okei. Harjutuse nimi on takistamine. 

 



Rünnak 

• Varrukamees peab ootama enne rünnakuid 5 sekundit, sest 
muidu ei näe faase.  Kohtnk peab andma rünnakuks 
märguande ja lõpetamiseks märguande. Ei tohiks 
varrukamees ise teha. Kui siis vaid suurtel võistlustel. 



ÜLEMINEKU FAAS 
 

• Kõikidel tasemetel: koer peab lahti laksma peale ülemineku 
faasi 

 

• Koerajuht võib anda „lahti käsu“ peale mõistlikku 
ajaperioodi möödumist varrukamehe rünnaku lõpetamisest.  

 

• See tähendab, et peale varrukamehe seiskumist peab koer 
näitama üleminekufaasi. 

• Varrukamehe seiskumisel võib koer edasi võidelda, kuid 
haare peab jääma rahulikuks.  



Näide:  Kohustuslik hinde alandamine kõrvaltkonvoeerimise 
harjutuses 

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 

 

Kõrvale võtmistel: 

Kui koerajuht ütleb ISTU ja koer ei istu   -1 p 

 



FH1, FH2 ja IPO-FH 

UUS VANA 
Nõutav BH enne FH1 Nõue puudus 

FH2 miinimumvanus 18 kuud FH2 miinimumvanus 20 kuud 

Esemete punktisumma 21 (3 x 5+1 x 6 või 7 x 3) Esemete punktisumma 20 

Esemed tuleb jäljele asetada korrapäratute 
vahedega ja neid ei tohi panna lähemale kui 20 
sammu enne ega 20 sammu pärast nurka. 

Piirang puudus 

Esimene ese FH2: 
Esimene jäljeese asetatakse jäljele vähemalt 
100 sammu järel esimesel või teisel sirgel. 

Esimene ese ei tohi asetseda alguspunktist 
loetuna esimese 250 sammu sees. 

FH2 ja IPO-FH üks jälg on samad 
 



Ristuv jälg: 
mitte esimesel ega viimasel sirgel ja mitte 40 
sammu enne ega 40 sammu pärast nurka 
FH2 lisaks:  
peab ristuma kahe sirgega üle 60-kraadise nurga 
all. E tohi läbida ühte sirget kaks korda. 

mitte esimesel ega viimasel sirgel 

FH2, kaar ja teravnurgad: 
Üks sirge peab olema maha pandud 
poolkaarena, mille raadius on vähemalt kolm 
jäljenööri pikkust (umbes 30 meetrit). Poolkaar 
algab ja lõppeb parema nurgaga. Vähemalt kaks 
nurkadest peavad olema teravnurgad vahemikus 
30 kuni 60 kraadi. 

Piirangud puudusid. 

Kiitmine ja lisakäsud FH2: 
Mõõdukas kiitmine ja mõned lisakäsklused 
otsimiseks on lubatud, välja arvatud nurkade ja 
esemete läheduses. 

Mistahes kehaline (näiteks nööri tõmme) või 
selge suuliselt antav abi (lisakäsklus jälje 
ajamiseks) ei ole koerajuhile lubatud ja võivad 
viia soorituse katkestamiseni. 



Jälg 

  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 



kuulekus 

  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. 



kaitse 

  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. 


