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HINDAMINE 2012 

• Üle tõkke aport 5 punkti esimene hüpe + 5 punkti  teine 
hüpe + 5 punkti toomine. 

 

 Koer on toomisel natuke aeglane, istub ette viltu, närib mõnevõrra  ja võiks olla 
aporti haaramisel selgelt kiirem ja haarata tugevalt. 
 

5 punktist rahuldav on -1,5 punkti. 15 punkti harjutuse puhul -1,5 tähendab veel 
hinnet Väga hea 
Kiputakse andma näiteks madal hea ehk -3 punkti 



JÕUSTUVAD 

• On jõus alates 01.01.2019. 

 

• Rahvuslikud kennelorganisatsioonid saavad piisava aja ette 
2 keeles, et tõlkida.  

 

• Vajavad FCI Peakomitee kinnitust 

 

 



Üldised nõuded 

        Ligipääsetavuse katkestamine muutus sõnastus :   

    iseloomu puudumine asendus käitumise puudumine  

 

    



Kui koer saab disklahvi agressiivuse tõttu 

        Siis peab kohtunik kirjutama võistlusraamatusse,et koer sai 

disklahvi agressiivse käitumise tõttu ning peab taas osalema 
BH-VT eksamil. 

    



Alad 

• BH-VT   (Eelduseks kõigile teistele aladele ) 

• IGP –     Töökoerte eksam :  tase 1 - 3 

• IBH –     Seltskonna koera eksam :  level 1- 3 

• Jälje koera eksam: FH-V ( sobivus) 

• Jälje koera eksam tase 1 , 2 ja IPO FH 

• Esemete otsimise eksamid: tase1 - 3 

• IPOV-      sobivus 

• IPOZTP-  aretussobivuse eksamid  

• IADP -      vastupidavus 



FPr,  UPr und SPr,  1-3  1. osasooritust 

BGH 1-3 1 . osasooritust 

FH V 1. osasooritust 

FH 1, FH 2 jaIPO FH  3. osasooritust 

BH/VT 2 . osasooritust 

IGP Vorprüfung (V) 2. osasooritust 

IGP (ZTP) 3. osasooritust 

IGP 1 - 3 3. osasooritust 

Eseme otsimine 1 – 3 1. osasooritust 



 Protsendid 

Hinne Punktid Maha 

Võrratu Vähemalt 96 % Kuni –4 % 

Väga hea Vähemalt  90 % Kuni –10 % 

Hea Vähemalt  80 % Kuni  -20 % 

Rahuldav Vähemalt  70 % Kuni  -30 % 

Mitterahuldav Alla 60 % Kuni -40 % 



BH-VT on kohustuslik kõikide antud eeskirjades 
olevate aladeeeldusena  

Ühiskonna sobilikkuse test:  
BH-VT 

Sihtgrupid: 

1. Kõik koerad, kes soovivad startida teenistuskoerte aladel.  

Pere – ja kodukoerte  ühiskonnasobilikkuse testimiseks.  

 



Minimaalne vanus 

 

   Iga FCI liikmesriik saab ise määratleda vanuse, kuid see ei või 

olla alla 12 kuu.  



Platsi kuulekuse osa 

1. Rihmaga kõrvalkõnd vastavalt IGP skeemile koos 
inimrühmaga.   

2. Kõrvalkõnd ilma rihmata 50 sammu otse, 1 vasak 
ümberpööre. Tagasisirgel kiiremad sammud ja aeglasemad 
sammud, peatus.  Rohkem pöördeid ei ole. 

3. Istu: Algasend – kõrvalkõnd – Peatus – Suuline käsklus „Istu“  
eemaldumine, tagasitulek koera juurde (võib teh aliiikumiselt)  

4. Lama koos juurdetulemisega. Algasend – kõrvalkõnd – 
koerajuht jääb seisma ja annab käsu lama, eemaldub 30 
sammu , jääb seisma , keerab koera suunas ja kutsub koera 
juurde. Võib teha liikumiselt. 

5. Lamamine häiritud olukorras 



Liikluse osa 

• Suhtumine inimgruppi 

• Suhtumine jalgratturisse  

• Suhtumine autodesse 

• Suhtumine jooksjatesse või uisutajatesse.  

• Suhtumine teistesse koertesse  

• Lühiajaliselt üksi jäetud koera suhtumine teistesse koertesse ja 
inimestesse.  



Referent: Günther Diegel 
 

ÜLDINE  
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Eeskirjad 
• Piibel kohtunikele, koerajuhtidele ja abilistele.  

• Sisu peab olema selge, arusaadav ja kindlalt reguleeritud  

• Orienteeritud teenistustõugu koerte spordi nõuetele.  

• Kohtunike hindamine määrab olulisel määral nii koerte aretust kui ka 
edaspidist koolituse suundumust.  

 



Präambel 

 Inimese kaaslane 

 Lähedal ühiskonnale 

 Vastutav heaolu eest 

 Loomasõbralik, liigikohane ja mittevägivaldne koera kohtlemine 

 Ettevaatlik treening: suurim võimalik harmoonia inimese ja keora 
vahel.  

 Eetiline side: koolitada ja treenida adekvaatselt.  

 Kindel teadmine tänapäevasest käitumisteadusest.  



Ausbildung 

• Loodusseadused peavad määratlema koera koolituse.  

• Korrektne olemasoleva geneetika identifitseerimine  

• Töötamine motivatsiooni, emotsioonide, 
enesekontrolliga, võime kontsentreeruda ja stressi 
taluda.  



Tänapäevase koerakoolituse alustalad 

• Positiivne kinnistamine toidu, kiituse või 
mänguasjaga – sobitatud individuaalselt igale 
koerale, määratledes selle kuidas koera 
käsitletakse. (õppimisprotsess)  

• Corrections are set, an excessive response 
should not be seen. (no stress / anxiety) 

• Eesmärk on rõõmus, enesekindel koer.  

 

 



Teenistuskoera definitsioon 

• Teenistustõugu koer on efektiivne ja oskustega töökoer. 
Lähtuvalt oma anatoomiast ja instinktide kvaliteedist saab 
teda treenida ja kasutada väga laialt erinevates valdkondades.  
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Töökoera säilumine 

• Treenimine 

• Eksamitel osalemine 

• Valik 

• Aretuses kasutamine 

 

Need neli elementi on meie käitumisest ja 
suhtumisest märkimisväärselt mõjutatud.  
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Character 

• Koera character ei saa osta. Koera iseloom 
tuleb töötada välja. 

• Character formeerub koera pärilikust osast 
ning keskkonna mõjutustest.  

• Kasvataja ja hiljem ka koerajuht on üle kõigist 
teistest keskkonna mõjutustest. 

• Sotsiaalsed oskused on kriitilised nii kutsika 
kui noore koera arendamises.  

• Meie koer on alati peegeldus inimkäitumisest.  

 

 



Hirm  
• Hirm tundmatu ees on kaasasündinud (loomulik).  

• Kutsikas peab aru saama, mida ta peab kartma ja kuidas hirmust 
üle saada. Seda on vaja koerale kontsentreeritult õpetada.  

• Hirmust ülesaamine on kutsika käitumise arendamises kõige 
olulisem.  

• Koerajuht peab kindlustama, et kutsikas õpiks iseseisvalt 
aktiivselt ületama „esmast hirmu“.  

 



Elu on õppimine ja probleemide lahendamine 

• Konfliktid on osa elust. 

• Mittevajalikke  ja seadusevastaseid konflikte tuleks kutsikaeas 
vältida. 

• Kutsikas peab õppima lahendama lahendatavaid probleem 
(pehme stress) ja kasvama neist üle. 

• Me peame aitama kutsikaid, kui nad ei ole võimelised ise 
konflikte lahendama.  

• Me peame üritama lahendada probleeme koos kutsikatega 
rõõmsalt.  

 

 

 

 



Kommunikatsioon 

Suhtlus on info vahetamine saatja ja 
vastuvõtja vahel.  

 
Infot kantakse üle signaalidega läbi 

keskkonna.  
 
Need, kes töötavad suhtlusega peavad lisaks 

teadmistele omama ka häid 
jälgimis/nägemis oskusi. 

 
      
 
 
 
    
     
     
. 
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Õppimise alused 

• Õppimine võimaldab indiviidil paremini adapteeruda 
keskkonnaga.  See, kas ja mida loom on õppinud, saame 
me teada alles pärast. Kui käitumises tekib pikema 
perioodi jooksul muudatus, siis arvestme,et koer on 
õppinud. Õppimise tulemus on alati püsiv käitumise 
muutus. Õppimist ei saa välja lülitada. Õppimine toimub 
alati. 

 



Forms of Learning 

 Habituation and Sensibilisation 

 Motor Learning 

 Behavior Imprinting 

 Imitation / Social Stimulation 

 Learning by insight 

 Classical Conditioning 

 Operant/Instrumental Conditioning 

 

 

     

 



Stressifaktorid koertel 

• Ebakindlus 
• Valesti arusaamine 
• Tundmatus 
• Ebaõnnestumine 
• Ärevus 
• Rahulolu puudumine 
    (valu, janu, nälg) 
• Külm/kuum 
• Haigused 
 

 
 
 
 
 
 
 



Konfliktid mõjutavad keha ja viivad stressini. 
Neli võimalikku reaktsiooni 

• põgenemine • võitlus 

• flirt • jäätumine 



Emotions 

• Emotions arise through reward and punishment 
stimuli, or their unexpected absence or Exit. 

• Emotions are expressed through facial expressions / 
face expression and gesture / body posture and 
movement. 

• Emotions are important decision aids. (Avoid / 
Going) 

 

• Emotions serve to maintain an inner balance. 

 

 

 

 

 



Desired Emotions 

Gesture-body movement 
The dog moves in a rhythm. 

• The body posture is upright. 
 

Mimik - facial expression 

• The ears are up. 

 

• The eyes are open. 

• The head focuses the dog handler. 

 



Stresssymptome 

• Retraction of the ears and facial muscles. 

• Buckling in the limbs. 

• Retraction of the tail. 

 

• Avoidance of situations. 

• High state of excitement. 

• Appeasement 

• Restlessness 

• Diseases 

 

 



Stress 

• Stress ist wichtig für das Leben 

 

• Distress (negativer Stress) 

 

• Eustress (positiver Stress) 

 



Richter, „Botschafter des Vereins“ 
• Vereinsansehen wird wesentlich geprägt durch 

das Auftreten, Handeln und Verhalten jedes 
Richters. 

• Richter respektieren die persönliche Würde, 
Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte des 
Einzelnen. 

• Keine Diskriminierung (Nationalität, Kultur, 
Religion, Hautfarbe, soziale Stellung 

• Offenheit, Ehrlichkeit, Verantwortung 

• Regeltreue, Einhaltung von Gesetzen und 
Richtlinien 

 

 



Performance Tests 

In judging we want to have the most objective 
analysis of the actual and desired situation of the 
performance. 

The performance criteria (= the required 
performance) must be clearly defined. They are the 
standard for both the judge and the appraisees. 

The detection of the individual learning success 
stands in the foreground. 

The learning success is on our tests under control of 
the judges. 
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Judging 

Test quality criteria: 

o Objectivity (persons independent) - reliability 
(reliability) - validity (validity) 

Observe - Describe – Evaluate 

Equal treatment of all examinees (fairness) 

 

Transparency and disclosure of the evaluation 
criteria. 
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Judging 
Performance tests is the recording and valuation of 

externally observable performance. 

They form the basic requirements for an effective 
selection and breeding progress. They affect 
breeding and sport. 

Important information about the characteristics 
defined in the breeding goal of a working dog is 
collected. 

The rule book with the phases of tracking, obedience 
and protection allows us to test the qualities of the 
dog. This provides the basis for an optimal working 
dog breed (breeding relevance). 
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Judging 

We have one rule book for exams at all levels (OG, 
LGA, BSP, WM). This should be noted accordingly. We 
have to know where we are judging. For example, a 
SG or G in a club test is often no more a SG or G on 
BSP or WM. 

We are predicate judges. We classify at first what we 
have seen in a predicate, and get over it to the 
points. 

For reasons of transparency we have to talk to the 
handlers and the audience about all exercises in 
detail and we have to announce the relevant 
predicate. 
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Predicates 

Excellent: Requirements are met especially 
(Dream Team, eye candy). 

Very Good: Requirements are met fully (above 
average, some minor restrictions). 

Good: Requirements are generally fulfilled (work is 
done in principle, nothing special) 

Satisfactory: Requirements are yet fulfilled 
overall (by significant deficiencies, many helps, limit cases) 

 Insufficient: Requirements are not sufficiently 
met. (no exercise without major helps or greater errors). 
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JÄLG 



“Üldised sätted" 

• Jäljepõllud peavad vastama FCI IGP eeskirjades kirjeldatud nõuetele. 
Kõiki pinnaseid võib kasutada 

• Kohtunik või jäljekoordinaator määrab jälgede kujud 
• Skeemide tegemisel peab arvestama põllu kuju ja pinnasega. 
• Erinevatel jälgedel peavad olema erinevad kujud.  



“Üldised sätted" 

    Motivatsiooniesemed:  

 Koerajuhi omanduses ei tohi olla mitte ühtegi motivatsioonieset 
kogu jäljepõllul oldud aja.    

 



“Üldised sätted" 

• Alguspunkt tuleb märkida alguspostiga.  
 

• Alguspost tuleb asetada vahetult vasakule jäljetegija seismisest 
jäänud lõhnapadja kõrvale.  
 

• Stardijärjekord määratakse loosimisega. Kohtunik peab 
loosimist nägema.  



• Enne jälgede mahapanekut peab koerajuht/jäljetegija näitama 
esemeid kohtunikule või jäljekoordinaatorile.   
 

• Jäljetegija peab peatuma lühiajaliselt jälje alguspunktis.  
 

• Jälje peab maha kõndima tavalisel kõnnakul ettenäidatud suunal. 
 

• Nurgad tuleb samuti teha normaalsete sammudega 

IGP 1 - 3 osa"A"  
„Jälgede mahapanek" 



 
IGP 1 - 3 osa"A"  

„Jälgede mahapanek" 

 
• Nurgad peavad olema “kinnised 

nurgad”  (eeskirjades). Joonis 
eeskirjades on illustreeriv. 
 
 

•   
 



 
„Jälgede mahapanek" 

 
 

• Ajal, mil pannakse maha IGP 1 jälge peab 
koer olema eemal ja mite nägema jälje 
mahapanemist. 

 
• Ajal, mil pannakse maha IGP 2 ja 3 jälge 

peavad koer ja koerajuht olema sedavõrd 
eemal, et nad ei näe jälgede 
mahapanemist.. 
 

• Esemeid ei tohi panna 20 sammu enne ja 20 
sammu peale nurka.  

 



RAPORT 

 

• Peab tegema algasendis 

• Koer võib raporti andmisel olla lühikese 
rihma otsas.  

• Koer peab olema jäljele minekuks valmis.  

• Tuleks teatada esemete näitamise moodus. 

• Raporti peab lõpetama ka algasendis.  



Nõuded IGP 1 

Koerajuhi poolt maha pandud, miinimum 

300 sammu, 3 sirget, 2 nurka (umbes 90°), 3 

eset, vanus vähemalt 20 minutit.  Kohtuniku 

juhistel;  1. ese esimesel sirgel, 2. ese  teisel 

sirgel ja 3. jälje lõpus. Jälg peab olema läbi 

töötatud 15 minutiga. 
Võimalikud jäljeskeemid 

Iga pööre võib olla kas 

vasakule või paremale 
Punktide jagunemine: 

Jäljetöö     79 punkti 

Esemed (3 x 7)      21 punkti 

Kokku   100 punkti 



Nõuded IGP 2 

Pandud maha jäljetegija poolt, miinimum 400 sammu, 3 

sirget, 2 nurka (ca 90°), 3 eset, vanus miinimum 30 minutit. 

1. ese esimesel sirgel , 2. ese  teisel sirgel ja 3. jälje lõpus 

Jälg peab olema läbi töötatud 15 minutiga. 

Võimalikud jäljeskeemid 

Iga pööre võib olla kas 

vasakule või paremale 

Punktide jagunemine: 

Jäljetöö 79 punkti 

Esemed (3 x 7)  21 punkti 

Kokku  100 punkti 



Nõuded IGP 3 
Tehtud jäljetegija poolt, miinimum 600 sammu, 5 sirget, 4 

nurka (ca 90°), 3 eset, vanus vähemalt 60 minutit. 1. ese peale 

miinimum 100 sammu, 2. ese teisel või kolmandal sirgel ja 3. ese 

jälje lõpus.  Jälg peab olema läbi töötatud  20 minutiga. 

Võimalikud jäljeskeemid 

Iga pööre võib olla kas 

vasakule või paremale 

Punktide jagunemine: 

Jäljetöö 79 punkti 

Esemed (3 x 7)  21 punkti 

Kokku  100 punkti 



IPO 1 - 3 osa "A"  
 

  Koerajuhi mitteloomulikku liikumist 
tõlgendatakse abina  

–Terve jälje ulatuses, eriti nurkade 
läheduses, 

–Pinnase muutuse läheduses, 

–Enne esemete asetamist (IGP 1) 

  



Jälje algus 

    Kui jälje alguspunktile lähenemisel on koer 
koerajuhist veidi eespool, siis seda ei loeta 

veaks seni kuni koer on rahulik.     

Jälje hindamine algab jälje alguses. See 
tähendab alguspunktist (posti juurest)!!  



Jäljetöö 

• Kui koeral läheb rihm ümber jala, siis kohtuniku loal võib 
koera käsuga lamama panna ja rihma ära võtta. Kui koer 
sööstab looma/linnu järgi võib teda samuti käsuga 
lamama panna: 

• Uus käsk tööks tuleb koerale anda jäljenööri LÕPUS. 

• Kui koer on käsutatud lamama metslooma pärast, peab 
koerajuht jääma jäljenööri lõppu. 

•  Kui koer on pandud lamama jäljenööri eemaldamiseks 
jala ümbert, läheb koerajuht koera juurde, et nööri ära 
võtta ja seejärel naaseb jäljenööri lõppu, kus seistes 
annab käsu tööks. 

 



Jäljetöö 

• Teatud olukordades töötab koer lahtise suuga. 

• Lahtise suuuga töö sellises olukorras ei ole viga, kuna koerad 
haistavad lõhna teatud olukorras ka suulaes olevate 
retseptoritega. 

• See piirkond koera suus on ühendatud nn. “Jacobsoni organiga” 
ja aitab koeral rasketes olukordades lõhna määratleda. 



IGP 1 - 3 osa"A"  
“Jälje alustamine" 

• Jälje alustamine: 

 Jälje alguspunkti läbitöötamine ei 
sõltu ajast 

    

   See  ei saa olla aluseks puntide 
vähendamisele. 

 



IGP 1 - 3 osa"A"  
“Jälje alustamine" 

• Soovitav on... 
– Rahulik ja veenev start 
– Võtab lõhna ülesse intensiivselt ja järgneb 

sellele veenvalt.  
• Vead on... 

– Ebapiisav lõhna ülesse võtmine 
– Hektiline ja paaniline start 
– Stardis surve all olemine 
– Pinges olemine startdis 
– Vältimiskäitumine stardis ja jälje alguses 

 



HINDAMINE 

   Starti hinnatakse 1. sirge hinde sees.  

 

    IGP 1 ja 2 = 1 x 27 (esimene sirge)  

                      2 x 26 punkti (teine ja kolmas sirge) 

 

    IGP 3 = 4 X 16 punkti (esimesed neli sirget)  

                  1 X 15 punkti(viimane sirge) 

 

    Peale hindamist peab järgnema punktide konverteerimine 
vastavalt jäljesirgete pikkusele ja põlluoludele. 



IFH-V  

Koerajuhi tehtud jälg: Min. 600 sammu. 

5 sirget ja 4 nurka. 1 nurk 4-st peab olema teravnurk 
(vahemikus 30-60 kraadi) 

Nurkade vaheline miinimumkaugus 50 sammu. 

3 enda eset: 1. ese miinimum 100 sammu stardist 1. 
sirgel  või 2. sirgel. 2. ese 2-l või 3-l . 

3 ese jälje lõpus. Punktid 3x5 + 1x6. 

Jälje vanus 90 min. 

Tööaeg max 20 minutit. 

Eeldus: BH/VT 



IFH-1 
Võõras jälg, vähemalt 1200 sammu. 

Sirgeid: 7           Nurki: 6 ca. 90 kraadi. 

Minimaalne sirgete pikkus (nurkade vahel) 50 sammu. 

Võõrad esemed: 4 :   

 3x 5 punkti + 1x 6 punkti 

1 ese miinimum 100 sammu stardist. 2 ja 3 ese vastavalt 
jäljetegija joonisele . 

4 ese jälje lõpus..        

Jälje vanus: 180 minutit. 

Töötamisaeg: Maksimaalselt 45 minutit 

Eeldus:  BH/VT 

Ristuv jälg: 30 minutit enne starti. 

 



IFH-2 
Võõras jälg, vähemalt 1800 sammu  

Sirged: 8, milledest üks on 30 meetrise raadiusega 
poolkaar 

Nurgad: 7 millest 2 on teravnurgad (30-60 kraadi). 

Distants nurkade vahel miinimum 50 sammu. 

Võõrad esemed 7:  7x 3 punkti 

1 ne ese miinimum 100 sammu stardist, 2 – 6 ese 
vastavalt jäljeskeemile (2 eset võivad olal samal 
sirgel), 7 ese lõpus. 



IFH-2 

Jälje vanus: 180 minutes. 

Töötamise aeg: 45 minutit. 

Ristuv jälg: 30 minutit enne starti. 

 

Eeldus:   BH/VT  või IFH -1 



IGP-FH 
 2 X IFH-2,    kahel eri päeval 2 jälge. 

 

 2 x 1800 sammu,   

 

2 eri põldu, 

 

2 eri jäljetegijat,  

 

(2 eri kohtunikku.)???  



Ristuvad jäljed 

• Ristuvaid jälgi ei tohi paigutada nurkadele lähemale kui 40 
sammu.  

• Ristuvad jäljed ei või olla esimesel ja viiimasel sirgel.  

• Ristuv jälg ei või ristuda ühe sirgega 2 korda.. 

• Ristuv jälg ei tohi ristuda sirgega alla 60 kraadise nurgaga.  



IGP-V 

• Koerajuhi tehtud jälg. Miinimum 200 sammu 

• Sirgeid: 2.    Nurki: 1 ca 90 kraadi. 

• Esemeid: 2 oma eset.   

• Esemed tuleb asetada jäljele kohtuniku juhiste 
järgi.  

• Jälje vanus: kohe 

• Maksimaalne tööaeg: 10 minutit 

• Jäljetöö: 79 Punkti 

• Esemed:  21 Punkti 

• Eeldus: BH/VT 



IGP-ZTP 
• Handler laid track.  At least 300 paces. 

• Legs: 3       Corners 2  about 90 degrees.  

• Articles:     3 own articles 

• Articles are to be placed on the track on 
Judges instruction. 

• Ageing time: 20 minutes 

• Working Time Maximum. 20 minutes 

• Working the track:  79 points 

• Articles: 3x7=            21 points  

• Prerequisite  BH/VT 



 Sirged tuleb töötada positiivse meeleolu ja 
käitumisega, intensiivselt, kontsntreeritult ja 
veenvalt, madala ninaga ja ühtlase jäljetempoga.  

Ei ole viga 
– Kui koer kontrollib ilma jäljelt lahkumata. 

 

“Sirged“ 
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“Sirged“ 

• Veaks loetakse... 
– Kõrge nina kas kogu töö või lõiguti.  
– Keerutamine 
– Ebapiisav intensiivsus 
– Kontsentratsiooni puudumine lähtuvalt 

keskkonna mõjudest 
– Surve all või tuim töö  
– Paaniline ja hektiline töö  
– Ebakindel ja paaniline töö probleemide 

lahendamisel 

 



Käitumine sirgetel 

 

   Kõige olulisem faktor kõrge ja positiivse 
hinnangu saamiseks üldine ilme läbi 
kogu jäljetöö:  intensiivne ja aktiivne 
sealjuures veel rahulik töö. 

   Peab “tundma” koera “soovi jälge 
ajada”. Jahikoerte inimesed räägivad nn. 
„soovist leida“.  

     



“Nurgad" 

 

• Mis on nurk? 

• Nurk on paik, kus kaks sirget, mis 
lähevad erinevas suunas saavad 
kokku.  

• Kuidas nurka hinnata 

 
 

 



Nurgad 

• Nurgad tuleb töötada läbi enesekindlalt 
ja sügava ninaga.   

•   Ei ole viga, kui  ... 

–Koer kontroillib vasakule ja paremale 
ilma keerutamata või jäljelt 
lahkumata, kui jälje suund muutub, 
näiteks nurgas.  

–Nurgast üle minek 1 sammu jagu  



“Nurgad" 
• Vigadeks on ... 

– Väikesed või suured ringid 

– Nurkadest üleminek rohkem kui 1 samm 

– Vigane keskendumine ja intensiivsus enne 
ja pärast nurka 

– Kontsentratsiooni puudumine maastiku 
muutuse tõttu 

– Ebakindel ja paaniline käitumine 
probleemide lahendamisel 

– Ebakindel kinnitumine uuele sirgele 

 



Nurgad 
• Kõikides astmetes: Nurga hindamine 

toimub järgneva sirge hinnangu sees.  

• IGP 1 ja 2: 

1.     Start ja esimene sirge =    26 punkti 

1  Nurk ja teine sirge = 26 punkti. 

2 nurk ja kolmas sirge =  27 punkti. 

               79 punkti   

IGP 3: 

Esimene sirge koos stardiga =     15 punkti 

Iga nurk ja järgnev sirge =    16 punkti. (4x) 

       79 punkti 



Corners 



“Esemed" 

 

• Esemed ei tohiks eristuda märkimisväärselt 
pinnase värvist. 

• Esemed tuleb näidata kohtunikule ette enne 
jälje mahapanekut 

• MV stel ja FH s tuleb esemed nummerdada 
vastavalt jälje numbrile 



“Esemed" 
• Esemete näitamine 

 Esemete näitamine peab olema veenev. Eseme näitamise 
kiirus ei ole hindamiskriteeriumiks, see peab olema 
tasakaalus jälje töötamise tempoga 

• Soovitav esemete näitamine peab olema ... 
– Näitama esemeid veenvalt 

– Näitama esemeid jäljeajamise suunaliselt.  Veidikene viltune 
näitamine ei ole viga. 

– Peab näitama ilma kõhkluseta 

– Koer peab kuni stardini jääma rahulikuks 

– Uue stardi peab tegema samalt küljelt, kust eset näidati. 



Esemed 
• Esemete näitamine on vigane kui ... 

– Koer ei näita eset enesekindlalt/veenvalt 

– Näitab eset liiga vara 

– Näitab eset eseme kõrval 

– Lamab eseme peale 

– On eseme peal rahutu 

– Võtab eseme ülesse,  (mõned koerad teevad seda 
stressi pärast) va. Kui kohtunikule on nii raporteeritud. 

– Suuline või rihma abi 

– Kõhklus stardis 



“Esemed" 

 

• Koerajuht võib koerale läheneda mõlemalt 
küljelt, et ese ülesse võtta, aga uus start tuleb 
teha samal küljelt 

• Kiita võib kas enne või pärast näitamist (vaid 
üks valikutest). 

• Toov koer peab eseme andma 3 käsuga, 
muidu disklahv.  



Esemed 

• Kui koer ja ka jäljetegija ei leia eset, siis 
antakse eseme eest täispunktid.  

• Kui ühel jäljel ei leita mitut eset, siis tuleb 
uus jälg. 

• Kui koerajuht ei nõustu uue jäljega, siis 
võetakse mitteleitud esemete eest punktid 
maha. 

• Ei kehti jälgedel, mille koerajuht on ise maha 
pannud.  



ESEMED 
• Kõik eksamitasemed: 

 

Kui koer teeb valenäitamise ja koerajuht ei lähe 
koera juurde ja jääb rihma otsa ning 
annab uue käsu võetakse maha   -2 
punkti.  

 

IFH-2 / IGP-FH   - 1 punkt 

 



ESEMED 
 

Kui koer teeb valenäitamise ja koerajuht läheb 
koera juurde ja annab koera kõrvalt käsu 
otsi  võetakse maha   -4 punkti.  

 

IFH-2 / IGP-FH   - 2 punkt 

 





“Jälje ajamise kiirus" 

 Kiirus ei ole hindamise kriteeriumiks... 
– Koer peab ajama terve jälje samas tempos. 

• See on vigane kui  ... 
– Jälje ajamise tempo muutub ajuti*)  

• Eriti kui ... 

– Kui jälje tempo muutub peale nurka 

– Tempo muutub peale starti ja restarti 

– Koer gallopeerib 

  
   *) Kommentaar: Ei käi osade kohta, kus tempo muutub lähtuvalt 

pinnase muutumisest. 



Esemete hindamine 
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Jälje hindamine 

  Kohtunik ei tohi hinnata 
enda isiklike 
tõekspidamiste järgi  aga 
jälgima FCI eeskirju 



Jälje hindamine 

   Kohtunik peab olema 
võimeline “Lugema”    
“koera kehakeelt” . 

 



Kehakeel?? 



Internationale Prüfungsordnung IPO = 
Internationale Gebrauchshunde 

Prüfungsordnung für……. 

FCI Richtertagung 
Abteilung B 
Nova Gorica 

19. bis 21. 01.2018 



Rahvusvaheline seltsikoera eksam 

IBGH 1:  Miinimum 15 kuud 

Eeldus:   IGP BH-VT 

 

IBGH 2:   Miinimum 15 kuud 

Eeldus:   IBGH 1 

 

IBGH 3:   Miinimum 15 kuud 

Eeldus:   IBGH 2 või IGP 1 või SK 1 

 



Juurdekutsumisel võib koer tulla otse 
kõrvale. 



 
 IBGH 1 

1. Rihmaga kõrvalkõnd. 

2. Vabalt kõrvalkõnd. 

3. Liikumiselt istu. 

4. Liikumiselt lama koos juurdekutsumisega. 

5. Lama häiritud olukorras. 

 



IBGH 2 

1. Rihmaga kõrvalkõnd. 

2. Vabalt kõrvalkõnd.  

3. Liikumiselt istu.  

4. Lama koos juurdekutsumisega. 

5. Eseme toomine.  

6. Edasisaatmine koos lamaga.  

7. Lama häiritud olukorras.  



IBGH 3 

1.  Vabalt kõrvalkõnd. 

2. Liikumiselt istu. 

3. Liikumiselt lama koos juurdekutsumisega. 

4. Liikumiselt seisa 

5. Eseme toomine 

6. Üle A tõkke toomine. (140 cm) 

7. Edasisaatmine lamaga.  

8. Lamamine häiritud olukorras. 



IZTP – osa B 

    

    Rihmaga kõrvalkäik    25 punkti 
Liikumiselt istu    15 punkti 
Lama juurdekutsumisega   20 punkti 
Eseme toomine    20 punkti 
Hüpe üle tõkke     10 punkti 
Lamamine häiritud olukorras  10 punkti 

 
Kokku             100 punkti 

 



IGP-V  osa B 

    Rihmaga kõrvalkäik   30 punkti 
Rihmata kõrvalkäik   20 punkti 
Lama koos juurdekutsumisega 15 punkti 
Eseme toomine   10 punkti 
Üle tõkke hüpe   10 punkti 
Lamamine häiritud olukorras 15 punkti 

 
kokku     100 punkti 



IGP 1 osa B 

   Rihmata kõrvalkõnd     15 punkti 
Liikumiselt istu    10 punkti 
Lama koos juurdekutsumisega  10 punkti 

 Eseme toomine    15 punkti 
Toomine üle 1 m tõkke   15 punkti 
1 hüpe üle A tõkke 1.80m   15 punkti 
Edasisaatmine koos lamaga  10 punkti 

 Lamamine häiritud olukorras  10 punkti 
 

  Kokku:      100 punkti 



Hüpe üle A tõkke 180 cm 

   Koer tuuakse 4 meetri kaugusele A tõkkest 
algasendisse.  

 Koerajuht jätab koera istuma ja läheb teisele 
poole tõket 5 meetri kaugusele tõkkest.  

 Kutsub koera käsuga „Hüpe“ ja „Siia“ 

 Koer võtab koerajuhi ees eesasendi ja käskluse 
„Kõrval“ peale siirdub kõrvalasendisse.  



Hindamine 

• Koer ei hüppa   0 punkti  

 

• Koer lahkub algasendist, tuleb A tõkkeni, edasi 
hüppab ja tuleb käsu peale juurde -1 hinne 

 

• Tuleb algasendist ära ja möödub tõkkest (hüpe 
ei ole võimalik) 0 punkti  



IGP 2 osa B 

Rihmata kõrvalkõnd    15 punkti 

Liikumiselt istu     10 punkti 

Liikumiselt lama koos juurdekutsumisega 10 punkti 

Eseme toomine     10 punkti 

Liikumiselt seisa         5 punkti 

Üle 1 m tõkke eseme toomine   15 punkti 

Eseme toomine üle A tõkke   15 punkti 

Edasisaatmine koos lama käsuga  10 punkti 

Lama häiritud olukorras    10 punkti 

kokku       100 punkti 

 



IGP 3 osa B 

Vabalt kõrvalkõnd     15 punkti 

Liikumiselt istu       5 punkti 

Jooksult lama koos juurdekutsumisega  10 punkti 

Jooksult sewisa koos juurdekutsumisega  10 punkti 

Eseme toomine     10 punkti 

Üle 1 m tõkke toomine    15 punkti 

Üle A tõkke toomine    15 punkti 

Edasisaatmine koos lamaga   10 punkti 

Lamamine häiritud olukorras   10 punkti 

 

kokku       100 punkti 

 



Tõke 



Tõke 



Tõkke muudatus 

   Tõkke kõrgus säilub endine. 

    Kasutusse tuleb nn. pendel tõke. Ülaosa peab 
olema liikuv. MM del ja 
kvalifikatsioonivõistlustel on see tõke nõutav 
kohe peale uute eeskirjade jõustumist.  

 

 Kohalikele eksamitele on üleminekuaeg 3 
aastat.  



. 

 

Käsud 

 
Käskudena antud sõnad ei ole määratletud. 



Algasend 

• Iga harjutus algab ja lõppeb algasendiga. 
Algasendi võib võtta vaid korra enne igat 
harjutust.  

• Algasendis ei tohi koerajuhi jalad olla laiali ja 
mõlemad käed peavad rippuma lõdvalt alla 
keha kõrval.  



Lisakäsud 

Kui koer ei täida käsku peale teist lisakäsku on 
harjutuse hinne 0. 

Kui koer ei tee harjutuse osa peale teist lisakäsku 
on harjutuse maksimumhinne kõrge 
mitterahuldav.  

5 punktile osaharjutuse puhul: 

1 ne lisakäsk:  rahuldav -1,5 

2 ne lisakäsk: mitterahuldav -2,5 

 



Rihmata kõrvalkõnd 

• Koer peab järgnema koerajuhile algasendist 
tähelepanelikult, enesekindlalt, 
eesmärgipäraselt, ilma sressita ja pidevalt 
kontsentreerituna koerajuhi, olles õlaga 
kohakuti koerajuhi põlvega koerajuhi vasakul 
küljel. 



Hindamine 

 

• Käitumine (meeleolu)  1/3 

 

• Kontsentratisoon  1/3 

 

• Tehniline sooritus (positsioon) 1/3 

 



Näide 

• Käitumine hea -20 %  -1,0 

• Tähelepanu   väga hea -10% -0,5 

• Asend  võrratu  -0,0 

 

• Kokku    -1,5 

• Väga hea   13,5 punkti 
   



Käitumine 

• Survestatud 

 

• Stressis 

 

• Kehakeel 

 



Kontsentratsioon 

• Vaatab koerajuhile silma 

 

 

 



Liikumiselt istu 

• 1-ne osa  Algasend 

• Sissejuhatav osa   

• Käsklus „istu“ 

 

50 % 
 



Liikumiselt istu 

2 osa   

• Koerast eemaldumine 

• Tähelepanu  

• Lõppasend 

 

50 %   



Liikumiselt istu 

• 1-n osa 

• Algasend ja sissejuhatav osa  30 % 

 

• Asendi võtmine    70 % 



2. osa 

• Tähelepanu koerajuhile   70 % 

 

• Lõppasend     30 % 

 



Vana eeskiri versus uus eeskiri 

• Vana: 

• Algasend 10% + sissejuhatav 15 % 

• Lõppasend 10 %  

 

• Seega 10 punkti harjutuse puhul oli algasendi 
ja sissejuhatava osa väärtus 2,5 punkti. Nüüd 
on sama osa väärtus 1,5 punkti  
Seega asendi võtmise väärtus oli eelnevalt 2,5 
punkti, nüüd on 3,5 punkti 



Liikumiselt lama koos juurdekutsumisega 

1. Esimene osa  50 %  5 punti 

 

Algasend, sissejuhatav osa ja asendi võtmine 



Liikumiselt lama koos juurdekutsumisega 

• 1-n osa 

• Algasend ja sissejuhatav osa30 % st. 1,5 punkti 

 

• Asendi võtmine 70 % ehk 3,5 punkti 



Liikumiselt lama koos juurdekutsumisega 

2. Osa:  50 %  5 punkti 

 

Juurdetulemine – ees istumine - lõppasend 



Liikumiselt seisa koos juurdetulemisega 

• 1-n osa 

• Algasend ja sissejuhatav osa30 % st. 1,5 punkti 

 

• Asendi võtmine 70 % ehk 3,5 punkti 

 



Jooksult seisa koos juurdekutsumisega 

2. Osa:  50 %  5 punkti 

 

Juurdetulemine – ees istumine - lõppasend 



Eseme toomine/ vead 

• Mitte motiveeritud 

• Stressis 

• Mitte sihipärane Faulty pick up 

• Esemega mängimine ja närimine 

• Vead eseme presenteerimisel 



Üle tõkke toomine 

• 1 ne hüpe  5 punkti 

• 2 ne hüpe  5 punkti 

 

• Toomine   5 Punkti 

 

• Kokku   15 punkti 



Üle tõkke toomine 

• Jõulised ja motiveeritud hüpped 

• Tõkke puude kuni -1 

• Toetamine tõkkele  kuni -2 

 

• Toomine: 

• Samad hindamiskriteeriumid nagu siledamaa 
aportil.  

• Toomise osakaal on vaid 5 punkti. Ei või rohkem 
maha võtta. 



Üle tõkke toomine 

• Kui koer jätab ühe hüppe tegemata on see -5 
punkti 

 

• Koer ei too aportit aga teeb puhtad hüpped 0 
punkti 



Üle tõkke toomine 

• Kui koer hüppab tõkke ümber siis on 
kohustuslik – 5 punkti 

• Tehakse kordus. Kordusharjutusel hinnatakse 
vaid tagasihüpet ja kogu toomise osa. Ei 
hinnata esimest hüpet. 



Toomine üle A tõkke 

• 1 ne hüpe   5 punkti 

• 2 ne hüpe  5 punkti 

 

• Toomine   5 punkti 

 

• Kokku   15 punkti 

 



Toomine üle A tõkke 

• Jõulised ja motiveeritud hüpped 

 

• Toomine: 

• Samad hindamiskriteeriumid nagu sileda maa 
aportil.  

• Toomise osakaal on vaid 5 punkti. Ei või 
rohkem maha võtta. 

 



Toomine üle A tõkke 

• Kui koer jätab ühe hüppe tegemata on see -5 
punkti 

 

• Koer ei too aportit aga teeb puhtad hüpped 0 
punkti 

 



Edasisaatmine ja lama 

1ne osa  50 %  5 punkti 

Algasend , sissejuhatav osa ja edasisaatmine 

2ne osa   50 %  5 punkti 

Lama ja lõppasend 

 

 



Täpsustused hindamise osas 
• Koer seiskub esimese käsu peale, kuid vajab lamamiseks teist käsku. 

Lamab koheselt.    -1.5 punkti. 
• Koer jääb käsu peale seisma, lamab peale kolmandat käsku koheselt

   -2.5 punkti.   
• Koer jääb seisma käsu peale, kuid ka peale kolmandat käsku ei lama.

                              -3.5 punkti. 
• Koer ei seisatu esimese käsu peale, kuid teise käsu saamisel seisatub ja 

lamab koheselt    -2.5 punkti. 
• Koer ei seisatu esimese käsu peale, kuid kolmanda käsu saamisel seisatub 

ja lamab koheselt     -3.5 punkti. 
• Koera ei ole võimalik peatada kolme käsuga    0   punkti.   
 
• Koer lamab koheselt, kuid peale seda, kui koerajuht saab loa minna koera 

juurde tõuseb koer ülesse ja jookseb koerajuhi suunas. Koera on võimalik 
lisakäsuga seisata enne, kui ta on läbinud 50% tagasitee vahemaast.  

• Punktivähendus  kuni -5 punkti. 

 



Lamamine häiritud olukorras 

 

Algasend + lõppasend 30 % 

Lamamine   70 % 

Lamamisel ei tohi koera pea olla surutud 
vastu maad. See on tõlgendatav veane. 



C osa 

143 Diegel 



 

Kaitseosa hindamine on kriitiliselt oluline, kui 
soovitakse valida erilise karakteriga 

teenistuskoeri aretusse!!!  

144 Diegel 



 
Koerte kaitsetöö hindamiskriteeriumid 

• Instinktide tasakaal 

• Närvide stabiilsus 

• Enesekindlus 

• Võime stressi taluda 

• Dominants 

• Naturaalne agressioon 

• Juhitavus 

Diegel 
145 Diegel 



Haare 

   haare     (tõhus, kindel, rahulik, stabiilne, täielik) 
 

    mitte päris täis, vaid veel efektiivne  
    rahulik haare 

 
    tihe ja terav haare 

 
    ärev ja rahutu haare 

 
    ebastabiilne haare 

 
  vähem efektiivne haare. 

146 Diegel 



Haare 

147 Diegel 



Tõhus, kindel, rahulik, täis, stabiilne, kindel 
haare 

148 Diegel 



Nuuditest 

           Riikides, kus seadus keelab nuuditesti, võib teha 
eksameid ilma. 

 
 
Kõigil stressiolukordades peab koer ennast kaitsma 

ning näitama täis, rahulikku efektiivset ja eelkõige 
kogu harjutuse ajal kindlat kindlat haaret.. 
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Üleminekufaas 

150 Diegel 



Üleminekufaas 

    Varrukamehe peatumisest kuni käsuni “lahti” 
peab demonstreerima selget 1 sekundilist 
üleminekufaasi. Peale seda peab koer lahti 
laskma. 

Diegel 151 



Puhas lahtilaskmine 

152 Diegel 



Valvamisfaas 

153 Diegel 



Valvamine 

   Peale lahtilaskmist peab koer valvama 
varrukameest jõuliselt, tähelepanelikult, 
näidates ülesse enesekindlust ja kõrget 
dominantsi. 

    

 

Diegel 
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Diegel 155 

Hinde alandamine ühe hinde võrra  Kergelt mitte tähelepanelik valvamine/ 

kerge segamine 

Kahe hinde võrra vähendamine  Eriti mitte tähelepanelik valvamine 

suurem segamine 

Kolme hinde võrra vähendamine  Koer ei valva varrukameest, kuid jääb 

varrukamehe juurde 

Mitterahuldav  Koer lahkub varrukamehe juurest 

koerajuhi lähenedes 

Katkestus  Koer ei kannata varrukamehe koormust 

ja laseb varrukast lahti ja 

 Koer lahkub varrukamehe juurest enne 

kui kohtunik annab loa koerajuhile 

lähenemiseks. Koerajuht annab koerale 

käsu püsida varukamehe juures. 



    Platsil peab olema asetatud 6 varjet vastavalt järgnevale 
joonisele.     

      

     

Platsil peab olema 6 varjet olenemata eksami tasemest. 
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Ristlemisskeem 

HF 

157 Diegel 



Diegel 158 

Harjutus 
IGP-1 IGP-2 IGP-3 

Ristlemine 5 5 10 

Haukumine ja valvamine 
15 15 15 

Varrukamehe põgenemine 
20 15 10 

Varrukamehe rünnak koerale 
30 20 15 

Seljatagant konvoeerimine 
-  5 5 

Rünnaks seljatagant konvoeerimiselt 
-   - 15 

Pikamaa rünnak 
30 20 15 

Rünnak koerale peale lahtilaksmist 
-  20 15 

Kokku 
100 100 100 

Harjutuste punktid IGP-1 kuni IGP-3) 



Diskvalifitseerimine 

• Koer ei ole koerajuhi kontrolli all (selja ja külgkonvoeerimine 
näiteks) 

• Koer ei allu koerajuhi kolmele käsule 

• Koer hammustab (mitte ei hüppa vastu) varrukameest mujalt 
kui varrukast.   

• Koer ründab kedagi teist peale varrukamehe 

• Koerajuhi ebasportlik käitumine. Keelatud vahendite 
kasutamine.  

 

 

Diegel 159 



Diskvalifitseerimine 

• Kõik punktid, mis koer on saanud sinnani 
kustutatakse. Võistlusraamatusse ei lähe 
punkte.  

• Ei ole kommentaari 

• Ei ole edasist testimist 

• Võistlusraamatus peab olema disklahvi põhjus 
välja toodud.  

• Ei anta TSB 

 
Diegel 160 



Katkestus 

• Koer lahkub varrukamehe juurest enne, kui kohtunik 
annab koerajuhile loa juurde tulla keskjoonelt ja teda 
ei saa enam uuesti saata.  

• Koer lahkub varrukamehe juurest enne, kui kohtunik 
annab koerajuhile loa juurde tulla / koerajuht annab 
koerale käsu jääda varrukamehe juurde 

• Koer ei leia varrukameest peale 3 koerajuhi 
korraldust saata koer viimasesse varjesse.  

• Koer ebaõnnestub kaitseharjutuses. 
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Katkestus 

• Katkestuse korral jäävad koerale kõik punktid 
alles, mis on ta sinnani saanud, ka teiste alade 
punktid. Punktid, mis on saadud kuni 
katkestuseni kirjutatakse võistlusraamatusse.  

• Kui katkestus toimub C osas saab koer C osa 
eest 0 punkti, A ja B osa punktid jäävad alles.  

Diegel 162 



Raport 

   Koerjuht raporteerib kohtunikule algasendis 
IGP-1, IGP-V ja IGP-ZTP on koer rihma otsas, 
IGP-2 ja IGP-3 on koer lahtiselt kõrvalasendis. 
Kaitseosa algab hetkel kui koerajuht on näoga 
kohtuniku poole ja tõstab käe ülesse andmaks 
teada oma valmidusest alustada.  

Diegel 163 



Diegel 164 

IGP-1  1 varje IGP-2  4 varjet IGP- 3   6 varjet 

Koer viiakse rihma 
otsas alguspunkti 
keskjoonele 6 varjega 
kohakuti, koerajuht 
võtab seal algasendi 
ja eemaldab rihma. 
Koerajuht tõstab käe 
näitamaks valmidust 
alustada.Peale 
kohtuniku luba 
saadab ta koera otse 
6 sse varjesse. 

Koer viiakse ilma 
rihmata kõrvalkõnnis 
keskjoonele kohakuti 
3 varjega. Koerajuht 
võtab algasendi näoga 
kohtuniku suunas, 
tõstab käe andmaks 
märku oma 
valmidusest. Saades 
kohtunikult loa 
saadetakse koer 
ristlema. 

Koer viiakse ilma 
rihmata kõrvalkõnnis 
keskjoonele kohakuti 
1 varjega. Koerajuht 
võtab algasendi näoga 
kohtuniku suunas, 
tõstab käe andmaks 
märku oma 
valmidusest. Saades 
kohtunikult loa 
saadetakse koer 
ristlema. 

                                                                                           Varrukamehe otsimine: 
Koerajuht on näoga kohtuniku suunas ja tõstab käe. Edasi peale loa saamist keerab ta näoga 
varje suunas ning võtab uue algasendi.  



• Koerajuht liigub tavalise kõnniga keskjoonel , millelt ta ei tohi 
lahkuda.  

• Koer peab alati olema koerajuhi ees. 

• Kui koer on jõudnud 6 sse varjesse ei ole enam lubatud ühtegi 
signaali ja koerajuht peab seisma jääma kuni saab loa 
kohtunikule tulla varjesse. 
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Varrukamehe otsimine 
   Koer : � 

    Eemaldub kiiresti ja sihikindlalt koerajuhi 
juurest.�  

   Jookseb sirgelt ettenähtud varje suunas 

   �Keerab ümber varje tihedalt ja 
tähelepanelikult. 

   �Tuleb kiiresti ja otsejoones koerajuhi juurde 
peale varje ristlemist.  

   Püsib koerajuhi ees kogu ristlemise aja.  
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Ristlemine 

 

• Kui koerajuht kutsub koera ritlemise ajal kõrvalasendisse saab ta 
ristlemise harjutuse eest null punkti.  

 

• Kaitsesooritus läheb edasi, kui koera saab uuesti saata ristlema. Kui 
koer tuleb teist korda kõrvalasendisse, kaitseosa katkestatakse.  
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Ristlemine 
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Ristlemine kiirelt ja sihipäraselt 
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Tähelepanelik 
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Kiire tagasijooksmine 

171 Diegel 



Mangelhaft: erhebliche Mängel                                                0-69% 

Befriedigend:  

   Deutliche Einschränkung in der Ausführung            70-79% 

Gut:           Einschränkung in der Ausführung     80-89% 

Sehr Gut: akzeptabler Bereich, leichte 

Abstriche                                                  90-95% 

Vorzüglich: geforderter Bereich 96-

100%   ++ 

+ 

+- 

- 

-- 



Revieren 

 10 Punkte  Streife V SG G B M 

 

Grundstellung 

 gerade  + +- +- -   

 ruhig + +- +- -   

 aufmerksam + +- +- -   

 Streifen 
 direkt ++ + +- -   

 schnell ++ + +- -   

 Anlaufen  zielstrebig ++ + +- -   

 Umlaufen 

 HF Bezug 

 eng + +- - -   

 aufmerksam + +- - - -- 

 Anlaufen (lenken u 

leiten) 
++ + 

+- -   

 Bewertung 10,0 9,5-9 8,5-8 7,5-7 6,5-0 
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IGP osa C 
Valvamine ja haukumine(10 + 5) 

Leistungsforderung der PO: 

• Der Hund muss den Helfer selbstbewußt, aktiv und aufmerksam 
stellen. 

 

• Der Hund muss direkt, energisch und anhaltend verbellen. 

 

• Verbelldauer ca. 20 Sekunden (bis RA). 

 Hörzeichen:  für Abrufen 
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Varrukamehe käitumine varjes 

• Varrukamees seisab varjes varjul, koera ja koerajuhi 
pilgust peidus neutraalses asendis.  

• Varrukas on kergelt nurga all ja kaitseb keha.  

•  Pehme nuut on küljel suunaga alla.  

• Varrukamees peab jälgima koera haukumise ja 
valvamise ajal.  

•  Igasugune ärriti/ergutus on keelatud.  

• Kui koer hüppab vastu või hammustab, siis 
varrukamees ei või teha kaitseliigutusi.  

Diegel 175 



Valvamine ja haukumine 
• “Valvamine” ja “haukumine” tuleb hinnata ja kirjeldada 

eraldi.  

• Kogupunktid 15 jagunevad järgmiselt:  

   „Valvamine“                          10 punkti 

 �  „Haukumine“                        5 punkti 

• �”Haukumise eest vähendamised:  

     Nõrk haukumine(mitte energiline), mitte pidev 
haukumine 

      Hinnang:               Rahuldav kuni mitterahuldav 

• Koer ei haugu üldse aga on tähelepanelik 

      Kohustuslik vähendamine:              -5 punkti 
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Valvamine ja haukumine 

•  Valvamise hindamine 

    Varrukamehe segamine, tonksimine, hüppamine 

      - vähendamine kuni mitterahuldavani 

     Tugev haaramine varrukast 

      - Vähendamine mitterahuldav – 14 punkti 

    Tugev haare (mitte tonksimine) mujalt kui varrukast 
disklahv!  

    Kui koer tuleb koerajuhile vastu koerajuhi lähenemisel 
enne kui koerajuht on jõudnud kontrolli võtmise paika ja 
andnud käsu kontrolli alla võtmiseks 

     Maksimaalne hinne=  mitterahuldav 
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Valvamine ja haukumine 

• Vähendamised Valvamine ja haukumine 

    Kui koer jookseb koerajuhi juurde tagasi enne, kui 
kohtunik on andnud koerajuhile loa liikumiseks, 
võib koera kohtuniku loal tagasi varjesse saata.  

  – Kui koer jääb püsima varjesse peale teistkodset 
saatmist:  

o   Maksimaalne hinne = mitterahuldav= - 14 P. 

    Kui koer tuleb ka teist korda ära siis 

    osa C katkestatakse (TSB ng) ! 
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IGP-1 IGP-2 IGP-3 

 
 
Koerajuht läheb kohtuniku 
märguandel märgitud joonele, 
mis on   
5 sammu kaugusel 
varrukamehest. 
Kohtuniku korraldusel kutsub ta 
oma koera algasendisse või 
läheb koera kõrvale, annab talle 
käsu võtta algasend ning paneb 
koerale rihma külge, läheb 
kõrvalkõnniga märgitud kohale 
ja võtab algasendi. 

Koerajuht läheb 

kohtuniku märguandel 

märgitud joonele, mis on   

5 sammu kaugusel 

.Kohtuniku korraldusel 

kutsub ta oma koera 

algasendisse  

Koerajuht läheb 

kohtuniku märguandel 

märgitud joonele, mis 

on   

5 sammu kaugusel 

.Kohtuniku korraldusel 

kutsub ta oma koera 

algasendisse  

    Ristlemise harjutuse algus:  
 



Dichtes, drangvolles Stellen 
energisches, anhaltendes Verbellen 
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Stellen und Verbellen 
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Stellen und Verbellen 
  15 Punkte Stellen und Verbellen V SG G B M 

  Stellen 

aktiv ++ + +- -   

selbstbewusst ++ + +- -   

aufmerksam ++ + +- -   

eng, markant ++ + +- -   

  Verbellen 

direkt ++ + +- -   

drangvoll ++ + +- -   

anhaltend ++ + +- -   

druckvoll ++ + +- -   

energisch ++ + +- -   

  Abrufen  

und Grund-

stellung 

Abrufen vom Helfer + +- +- - 

sofort + +- +- -   

gerade, ruhig + +- +- -   

aufmerksam + +- +- -   

  Bewertung 
14,5-

15 
14-13,5 13-12 

11,5-

10,5 

10,0-

0 
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Varrukamehe käitumine 

   Kohtunik saab objektiivselt hinnata vaid seda, 
mida ta näeb eksami jooksul. Varrukamehe 
töö peab olema korrektne ning andma 
kohtunikule selleks võimaluse. Osades, kus 
testitakse koera stressitaset, peab 
varrukamees suutma koeri vastavalt 
mõjutada.  

    Varrukamehe töö mõjutab hindamistulemust 
olulisel määral! 
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“Varrukamehe põgenemiskatse tõrjumine” 

 Kohtuniku märguandel lahkub varrukamees varjest. Varrukamees 
läheb normase sammuga põgenemispaika. 

     Koer viiakse kõrvalkäiguga rihmata (alternatiivne võimalus  
IPG 1) või rihma otsas (IGP1) märgitud paigale, kus tuleb 
võtta algasend. Kogu selle osa peab koer olema kontrolli 
all, tähelepanelik ja kontsentreeritud ning korrektses 
asendis koerajuhi põlve juures.  Koer peab käsu saades 
lamama kiirelt ja jääma rahulikuks ning 
olematähelepanelik varrukamehe suhtes.  

    Koera ja varrukamehe vaheline distants on 5 sammu. 
Koerajuht läheb tagasi varjesse ning püsib seal sellises 
paigas, et näeks nii koera kui ka kohtunikku. Kohtunik 
annab varrukamehel signaali põgenemiseks.  
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Diegel 185 

Radius 3  

Schritte 

Helfer-Standort 5 Schritte 

Fluchtrichtung 



Varrukamehe käitumine põgenemisel 

    Varrukamees põgeneb kohtuniku näidatud 
suunal Under the direction of the judge, the helper 
escapes in kiirelt ja sirgjooneliselt ilma liigsete 
liigutuste ning kontrollimatult. Samal ajal annab 
koerajuht koerale käsu rünnakuks. Varrukas peab 
olema paigal ning koerale tuleb anda võimalus 
optimaalse haarde saamiseks. Varrukamees ei tohi 
varrukat eest ära tõmmata.  

Kohtunik määrab, kui kaugele varrukamees põgeneb. 
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Flucht 
  10 Punkte Flucht V SG G B M 

   Freifolge 

aufmerksam ++ + + +-   

frei + +- - -   

konzentriert + +- - -   

gerade + +- - -   

-   

  Grundstellung 

in Position + +- - -   

gerade + +- +- -   

ruhig + +- +- -   

aufmerksam + +- +- -   

   Ablegen 

direkt + +- +- -   

schnell + +- +- -   

ruhig ++ + +- -   

aufmerksam + +- +- -   

   Eröffnung 

Anbissgeschwindigkeit ++ + +- -   

Hohe Dominanz ++ + +- -   

wirkungsvoll ++ + +- -   

effectivally + +- - -   

   Belastung 

Griffverhalten ++ + +- -   

Stabilität ++ + +- -   

Aktivität ++ + +- -   

   Übergangsphase dominant bei ruhigem Griff ++ + +- -   

   Ablassphase 

sofort ++ + +- -   

klar, ++ + +- -   

sicher ++ + +- -   

   Bewachungsphase 

markant ++ + +- -   

dominant ++ + +- -   

selbstbewusst ++ + +- -   

aufmerksam ++ + +- -   

  Bewertung 10 9,5-9 8,5-8 7,5-7 6,5-0 
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Kohustuslik punktide vähendamine 

Kui koer jääb lamama paigale või ei taba varrukameest ettenähtud 20 sammu 

jooksul, katsesooritus katkestatakse 

TSB: “ng” 
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Varrukamehe rünnak 

• Peale ca. 5 sekundilist, valvamise faasi ründab 
varrukamees koera.  

• Varrukamehe käitumine (otse ja edasi liikumine, pressing 
otseliikumisel) 

• Harjutuse pikkuse määrab kohtunik.  
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Abwehr 

  15 Punkte   Abwehr V SG G B M 

  Eröffnung 

  Anbissgeschwindigkeit ++ + +- -   

  Hohe Dominanz ++ + +- -   

  wirkungsvoll ++ + +- -   

  Ansatzgriff + +- - -   

  Belastung 

  Griffverhalten ++ + +- -   

  Stabilität ++ + +- -   

  Aktivität ++ + +- -   

  Übergangsphase   dominant bei ruhigem Griff ++ + +- -   

  Ablassphase 

  sofort ++ + +- -   

  klar, ++ + +- -   

  sicher ++ + +- -   

  Bewachungsphase 

  markant ++ + +- -   

  dominant ++ + +- -   

  selbstbewusst ++ + +- -   

  aufmerksam ++ + +- -   

  Bewertung 15-14,5 14-13,5 13-12 
11,5-

10,5  
10,0-0 190 Diegel 



Harjutuse lõpp 
    IGP- 1 

    Koerajuht läheb kohtuniku märguandel normaalsel 
kõnnakul sirgjooneliselt koera juurde, seisab koera 
kõrvale ja andes käsu istu võtab koera algasendisse.  
Nuuti ei võeta koeralt ära. Paneb koerale rihma külge 
ning läheb kõrvalkäiguga märgitud paika. Koer võib 
olla kõrvalkäigul ka lahtiselt (ilma rihmata). 

     IGP-2 and IGP-3: 

 Koerajuht läheb kohtuniku märguandel normaalsel 
kõnnakul sirgjooneliselt koera juurde, seisab koera 
kõrvale ja andes käsu istu võtab koera algasendisse.  
Nuuti ei võeta varrukamehelt ära. 

 Diegel 191 



Seljatagant konvoeerimine 

• Lubatud on nii käsk Kõrval kui ka Transport. 

     

• Normaalse kõnnakuga  

• Konvoeerimise pikkus 30 sammu (nurk ei ole 
kohustuslik) 

• Nuut ei tohi olla nähtaval. 

• Distants ca 8 sammu. 

• Koer peab olema tähelepanelik varrukamehe suhtes. 
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Muudatus seljatagant konvoeerimisel IGP 2 

• Ei ole rünnakut 

     Peale 30 sammu varrukamees peatub kohtuniku märguandel 
ja jääb liikumatult seisma. Koerajuht läheb koos koeraga, kes 
on tähelepanelik varrukamehe suhtes, varrukamehe kõrvale 
ja võtab temalt nuudi. Koer peab peatumisel istuma. Seejärel 
toimub 20-sammune külgkonvoeerimine kohtunikuni. 
Käsklus konvoeerimiseks on lubatud. Koer peab olema 
koerajuhi  ja varrukamehe vahel ja peab olema tähelepanelik 
varrukamehe suhtes. Samas ei tohi koer pressida, hüpata 
vastu ega haarata varrukamehest. Konvoeerimise lõpus 
võtab koerajuht algasendi kohtuniku ees, annab nuudi 
kohtunikule ja raporteerib esimese osa lõpetamisest.   
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Rückentransport 

  5 Punkte   Rückentransport V SG G B M 

  Grundstellung 

  gerade + +- +- -   

  ruhig + +- +- -   

  aufmerksam + +- +- -   

   sofort 

  Transport 

  aufmerksam zum Helfer ++ + + +-   

  frei + +- - -   

  konzentriert + +- - -   

  gerade + +- - -   

  in Position 

 
  

   + +- - -   
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Selja tagant konvoeerimine 

Käitumine Hindamine 

Koerajuht aitab koera kehaga või sammudega Kuni 2 hinnet alla 

Lisakäsklused häälega Kuni kolm hinnet alla 

Koer ei ole varrukamehe suhtes tähelepanelik kas 

pidevalt või ajuti, ei kõnni vabalt, nõutavat kaugust ei 

järgita 

Kuni 2 hinnet alla 

Koer jookseb varrukamehe juurde, kuid ei hammusta 

teda ning teda saab tagasi kutsuda 
Madalaim mitterahuldav 

Koer jookseb enen varrukamehe rünnakut varrukamehe 

juurde ja hammustab. 
Disklahv 

Vabalt kõrvalkõnd pole võimalik Disklahv 
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Selja tagant konvoeerimiselt rünnak 

• Selja tagant konvoeerimise ajal kohtuniku märguandel 
ründab varrukamees koera  ilma peatuseta  

• Varrukamehe käitumine 

• Kohtuniku märguandel lõpetab varrukamees 
koormamise. 

• Seejärel toimub 20-sammune külgkonvoeerimine 
kohtunikuni. Käsklus konvoeerimiseks on lubatud. Koer 
peab olema koerajuhi  ja varrukamehe vahel ja peab 
olema tähelepanelik varrukamehe suhtes. Samas ei tohi 
koer pressida, hüpata vastu  ega haarata varrukamehest. 
Konvoeerimise lõpus võtab koerajuht algasendi 
kohtuniku ees, annab nuudi kohtunikule ja raporteerib 
esimese lõpetamisest.  
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Überfall auf den Hund aus dem Rückentransport IGP 3 

  15 Punkte   Überfall V SG G B M 

  Eröffnung 

  Anbissgeschwindigkeit ++ + +- -   

  Hohe Dominanz ++ + +- -   

  wirkungsvoll ++ + +- -   

  Ansatzgriff + +- - -   

  Belastung 

  Griffverhalten ++ + +- -   

  Stabilität ++ + +- -   

  Aktivität ++ + +- -   

  Übergangsphase 
  dominant bei ruhigem  

  Griff ++ + +- -   

  Ablassphase 

  sofort ++ + +- -   

  klar, ++ + +- -   

  sicher ++ + +- -   

  Bewachungsphase 

  markant ++ + +- -   

  dominant ++ + +- -   

  selbstbewusst ++ + +- -   

  aufmerksam ++ + +- -   
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Überfall auf den Hund aus dem Rückentransport  
(IGP 3) 

 15 Punkte  Überfall V SG G B M 

 Grundstellungen 

 gerade + +- +- -   

 ruhig + +- +- -   

 aufmerksam + +- +- -   

 Seitentransport 

 aufmerksam zum   

 Helfer ++ + +- 

- 
Körper - und 

Schritthilfen  

 - 20% 

 

Zusatz Hz   

- 30% 

- 

  

 Position ++ + +- 

 Helfer frei gehen  

 lassen ++ + +- 

 Grundstellungen 

 gerade + +- +- -   

 ruhig + +- +- -   
 aufmerksam zum    

 Helfer + +- +- -   

 Bewertung 15-14,5 14-13,5 13-12 
11,5-

10,5 
10-0 
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Pikamaa rünnak 

• Muudatused 2019 

   Kehtib kõikidele aladele: 

   Varrukamees karjub ja ähvardab koera kõikides 
klassides. Esimese karjumise peab varrukamees 
tegema koheselt, kui ta pöörab koera suunas 
liikuma. 

    Tähelepanuks IGP 3: 

   Esimene selge karjatus tuleb teha, kui 
varrukamees jõuab platsi keskele ja keerab koera 
suunas.  
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IGP 1 pikamaarünnak 

Varrukamees peatub kohas, kus eelmine harjutus 
lõppes. Koerajuht võtab koera kontrolli alla ja 
liigub koos koeraga (rihma otsas või vabalt) 30 
sammu eemale. Koer peab kõndima kõrval 
korrektses asendis koerajuhi põlve kõrval. Kohale 
jõudes koerajuht peatub ja pöörab ümber. 
Algasendisse võtmiseks antakse koerale käsklus 
“istu”. Koera, kes istub rahulikult ja varrukamehe 
suhtes tähelepanelikult, võib kaelaketist kinni 
hoida. Koerajuht ei tohi koera stimuleerida.     
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IGP 1 pikamaarünnak, 2. osa  
Kohtuniku märguande peale ründab varrukamees koera, 

karjudes ja selgelt ründavaid liigutusi tehes. Kohtuniku 
märguande peale laseb koerajuht koheselt koera lahti koos 
käsklusega. Koer peab vastama rünnakule kõhkluseta, 
näidates üles domineerimist ja sihikindlust… Koerajuhil ei 
ole lubatud oma kohalt liikuda…. Kohtuniku märguandel 
läheb koerajuht koera juurde, võtab koera algasendisse ja 
paneb rihma otsa. Pehme nuut võetakse varrukamehelt 
ära. Koerajuht võib varrukamehelt nuudi ära võtta vabalt 
valitud viisil, ainsaks tingimuseks on see, et koer peab 
olema alati koerajuhi kõrval. Seejärel võetakse uus 
algasend varrukamehe kõrval ja järgneb kõrvalt 
konvoeerimine kohtuniku juurde (ca 20 sammu), koer võib 
olla rihma otsas või vabalt….. Kohtuniku märguandel läheb 
koerajuht läheb koos rihma otsas ja kontrolli all oleva 
koeraga hinnangu andmise kohta.  
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Pikamaarünnak IGP 2/IGP 3 

Pärast selja tagant konvoeerimise harjutust toimuva küljelt 
konvoeerimise lõpus liigub koerajuht koos vabalt kõrval kõndiva 
koeraga ca 40 meetrit varrukamehest eemale … Pärast lahtilaskmise 
käsklust peab koer valvama varrukameest võimsalt, 
tähelepanelikult, enesekindlalt ja domineerivalt umbes 5 sekundit. 

IGP 3: Pärast harjutust “Rünnak koerale selja tagant konvoeerimiselt” 
toimuva küljelt konvoeerimise lõpus liigub koerajuht koos vabalt 
kõrval kõndiva koeraga märgistatud kohta, mis paikneb keskjoonel 
kohakuti 1. varjega… Kohtuniku märguande peale väljuv 
varrukamees varjest ja jookseb keskjoonele (esimest korda karjub 
sel hetkel) … Kui varrukamees on ca 50 meetri kaugusel koerajuhist, 
annab kohtunik koerajuhile märku ja seejärel peab koerajuht koera 
koheselt koos käsklusega lahti laskma.   
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Vead pikamaarünnakul 

Käitumine Hindamine 

Koer ei suuda suure rünnakukiiruse tõttu saadud 
haaret säilitada Rahuldav  

- 3 p 

Koer ei hammusta varrukamehe juurde jõudes 
koheselt, hammustab esimest korda siis, kui 
varrukamees on pööranud 

Mitterahuldav 

Koer ei haara esimesel korral hoolimata madalast 
rünnakukiirusest Madal mitterahuldav 

 

Koer ei ründa varrukameest 
 
Koer ründab teist isikut 
 
 

Diskvalifitseerimine 
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Pikamaarünnak 

  15 Punkte  Abwehr a d Bewegung V SG G B M 

  Freifolge 

 aufmerksam ++ + + +-   

 frei + +- - -   

 konzentriert + +- - -   

 gerade + +- - -   

 in Position + +- - -   

  + +- - -   

  Grund- 

  stellungen 

 gerade + +- +- -   

 ruhig + +- +- -   

 aufmerksam zum Helfer + +- +- -   

  Eröffnung 

 Anbissgeschwindigkeit ++ + +- - Kohtuniku 

märguannet 

ei järgita  

  

 Hohe Dominanz ++ + +- - 

 wirkungsvoll ++ + +- - 

 Ansatzgriff + +- - - 

  Belastung 

 Griffverhalten ++ + +- -   

 Stabilität ++ + +- -   

 Aktivität ++ + +- -   
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Pikamaarünnak 

  15 Punkte  Abwehr a d Bewegung V SG G B M 

  Übergangs-   

  phase 
 dominant bei ruhigem Griff 

++ + +- -   

  Ablassphase 

 sofort ++ + +- -   

 klar ++ + +- -   

 sicher ++ + +- -   

  Bewachungs- 

  phase 

 markant ++ + +- -   

 dominant ++ + +- -   

 selbstbewusst ++ + +- -   

 aufmerksam ++ + +- -   

 Bewertung 15-14,5 14-13,5 13-12 

11,5-

10,5 10 - 0 
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KordusrünnakIGP 2 und 3  

    Peale pikamaa rünnakut, teeb varrukamees kohtuniku 
märguandel kordusrünnaku. 

   Koerale thekase kaks nuudi lööki vaid IGP -3 s 

 

    Kohtuniku märguandel läheb koerajuht koera juurde ja võtab koera 
istu käsuga kontrolli alla.   

    Pehme nuut võetakse varrukamehelt ära. Koerajuht võib nuudi 
äravõtmise teha kuidas iganes, peaasi,et koer oleks koerajuhi 
kõrval kogu selle aja.  

     Peale külgkonvoeerimist ja lõpuraportit peab koerajuht minema 
kõrvalkäiva koeraga veel 5 sammu ning tegema peatuse ning 
võtma koera algasendisse. Alles siis võib koerale rihma külge 
panna. Edasi peab koerajuht minema hinnagu kuulamiseks ette 
nähtud paika kontrolli all oleva koeraga.   
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Abwehr eines Angriffs 
  15 Punkte   Abwehr V SG G B M 

  Eröffnung 

  Anbissgeschwindigkeit ++ + +- -   

  Hohe Dominanz ++ + +- -   

  wirkungsvoll ++ + +- -   

  Ansatzgriff + +- - -   

  Belastung 

  Griffverhalten ++ + +- -   

  Stabilität ++ + +- -   

  Aktivität ++ + +- -   

  Übergangsphase   dominant bei ruhigem Griff ++ + +- -   

  Ablassphase 

  sofort ++ + +- -   

  klar, ++ + +- -   

  sicher ++ + +- -   

  Bewachungsphase 

  markant ++ + +- -   

  dominant ++ + +- -   

  selbstbewusst ++ + +- -   

  aufmerksam ++ + +- -   
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Abwehr eines Angriffs 

  15 Punkte   Abwehr V SG G B M 

  Grundstellungen 

  gerade + +- +- -   

  ruhig 
+ +- +- -   

  aufmerksam zum Helfer + +- +- -   

Seitentransport 

  Grundstellungen 

  aufmerksam zum Helfer 
++ + +- 

- 

Körper und 

Schritthilfen  

-20%  

Zusatz  Hz - 30% 

  Position ++ + +- 

  Helfer frei gehen lassen ++ + +- 

  gerade + +- +- -   

  ruhig + +- +- -   

  aufmerksam zum Helfer + +- +- -   

  Bewertung 15-14,5 14-13,5 13-12 11,5-10,5 10-0 
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TSB hinnang kaitseosas (kõik astmed) 
• TSB hinnang peaks kirjeldama koera iseloomuomadusi aretuse 

seisukohast. TSB hinnang ei mõjuta lõpptulemust ega kohta 
paremusjärjestuses. TSB hinnagu saamiseks peab koera olema 
sooritanud vähemalt ühe haaret sisaldava harjutuse. TSB 
hindamine algab harjutuse “Valvamine ja haukumine” ajal. 

• Hinnangutega “tugevalt väljendunud” (a), “olemasolev” (vh) ja 
“ebapiisav” (ng), kirjeldatakse järgmisi omadusi: 
instinktikäitumine, enesekindlus ja koormusetaluvus. 

• TSB – “a”  

     Antakse koerale, kes näitab üles tugevat töötahet, selget 
instinktikäitumist, sihipärasust, enesekindlust, segamatut 
tähelepanelikkust, erakordset stressi talumise võimet. 
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TSB hinnang kaitseosas (kõik astmed) 

• TSB – “vh”  

    Antakse koerale, kellel on puudujääke töötahtes, 
instinktikäitumises, enesekindluses, tähelepanelikkuses 
ja stressitaluvuses. 

• TSB – “ng” 

 Antakse koerale, kellel puudub töötahe, 
instinktikäitumine, enesekindlus ja kellel on puudulik 
stressitaluvus.     
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Lisakatsed:  
IGP-ZTP 

 
    Harjutus 1: Valvamine ja haukumine  15 p  

                                 
Harjutus 2: Liikumine ja rünnak koerajuhile  
                    10/30 p 
Harjutus 3: Pikamaarünnak      40  p 
Harjutus 4: Küljelt konvoeerimine     5 p  
         
Kokku      100  p 
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IGP - V 
   IGP-V (Eel-IGP-1 katse) on väljatöötatud FCI komisjoni poolt. Seda katset 

võib kasutada: 
1. näitusel kasutusklassi registreerumise tingimusena 
2. IGP-1 eeldusena, iga rahvuslik kennelorganisatsioon võib ise 
otsustada, kas vastavas riigis on see katse nõutud. 

    Kaitseosa harjutused on järgnevad: 
      Harjutus 1 : Valvamine ja haukumine   15 p  

   
Harjutus 2 : Põgenemiskatse takistamine  30 p  
   
Harjutus 3 : Pikamaarünnak    50 p  
   
Harjutus 4 : Küljelt konvoeerimine      5 p  
  
Kokku        100 p 

 Antakse TSB hinnang. Varrukamees kasutab pehmet nuuti koera 
ähvardamiseks, kuid ei löö koera. 
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