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Osalesid:  

Töögrupi liikmed:  

Aili Kivinurm - EKL-KKK eestseisus, EOKK (Eesti Otsingukoerte Klubi) 

Monika Rusing- FCI päästekoerte töökomisjoni liige, EKL-KKK, EOKK 

Margot Luukas -EKL-KKK, EOKK 

Kadri Viljalo -EKL-KKK, EOKK 

Õie Soovik -EKL-KKK, EOKK 

Külalised: Piret Koor (EKL, EOKK), Marika Reinol (EOKK), Karin Jagant (EKL), Marilis Saul (EOKK), Kris 

Heinsoo (EOKK), Marelle Muru (EOKK), Reet Nipper (EOKK),  Marelle Linde 

Päevakava: 

1. FCI meeskondliku MM ülevaade 

2. FCI-IRO uute reeglite kavand 

3. Muud küsimused 

Monika Rusing tegi sissejuhatuse ja tutvustas päevakava.  

Koosolekut protokollis Margot Luukas. 

1. FCI meeskondliku MM ülevaade 

Monika Rusing andis ülevaate Rumeenias Craiovas toimunud FCI meeskondlikust MM-st, võistlus 

toimus jäljes, maa-alas, varingus. Lisaks võisteldi TOP teami arvestuses, kus kõik võistlejad tegid kõiki 

alasid, selliseid meeskondi oli väljas 2. Kokku osales 22 meeskonda. Võistkond koosneb kolmest 

koerajuhist ja koerast  ning teamleaderist. Kõiki koeri tuleb võistluse ajal kasutada, koerad peavad ka 

koos töötama. Meeskonnad koguvad punkte, keegi läbi ei kuku, kohad jaotuvad vastavalt punktidele. 

Võistlus kestis kolm päeva ning ühel päeval õnnestus vaadelda maastikuotsingu otsingusooritusi ja 

kuulekuse ja osavuse grupitööd. Reeglid on kättesaadaval FCI kodulehel, saadame huvilistele lingi. 

Põhjamaadest olid esindatud Soome maa-alal 1 meeskonnaga ja Rootsi varingus 2 ning maa-alal 1 

meeskonnaga. 

Meeskondadele otseselt kvalifikatsiooninõudeid seatud ei ole, kuid osalemine eeldaks kindlasti koos 

valmistumist ning kokku harjutamist, eelkõige kuulekuse ja osavuse grupitöö osas.  Kui on Eestis 

huvilisi, siis tasuks juba praegu sellele mõelda ja tiim kokku panna ning harjutama hakata. 

2. FCI-IRO IPO-R uute reeglite kavand 

Monika Rusing tutvustas uute reeglite tekkimise tausta, eelmine versioon kehtib alates 2012.aastast. 

Moodustatud on FCI ja IRO ühine töögrupp, kes on välja töötanud ettepanekud  ning uute reeglite 

kavand on FCI komisjoni liikmetele tagasiside kogumiseks laiali saadetud. Esimene probleem on see, 

et dokument on ainult saksa keeles, see oli ka töökomisjonis aruteluks, et inglisekeelne tõlge on 

vajalik. Kavand saadeti tutvumiseks ka meie päästealade töögrupi liikmetele ning kirjalikult 

tagasisidet andsid Margot Luukas ja Kadri Viljalo. Suuremad muudatused on seotud kuulekuse ja 



osavuse takistustega, kus senine takistuste hulk mitmekordistub ning platsi osas on seatud 

miinimumnõue 10000m2. Selline kogus takistusi eeldab statsionaarse platsi olemasolu ning sobivaid 

hoiustamise tingimusi, rääkimata takistuste materjali- ja valmisehitamise kuludest, mis ilmselgelt käib 

väikestele klubidele üle jõu. Samuti on kavas kehtestada B-tasemele pääsemiseks vähemalt kahe A-

taseme tulemuse nõue hindele „hea“ kahelt erinevalt kohtunikult. Arvestades eksamite toimumise 

sagedust ja seda, et Eestis on aastas heal juhul üks või kaks eksamit, siis  ei ole kahe tulemuse nõude 

seadmine asjakohane, piisab kui A-taseme tulemus on üks kord hindele „hea“ sooritatud. Toimus 

arutelu, et kuna ka FCI päästekoerte töökomisjonis tõstatati teiste riikide poolt valdavalt samad 

murekohad (Soome, Rootsi, Sloveenia, Prantsusmaa, Saksamaa), siis saadame oma tähelepanekud 

reeglite osas samuti kirjalikult FCI päästekoerte töökomisjonile hiljemalt oktoobrikuu keskpaigaks. 

Ilmselt 2018.aasta alguseks uusi reegleid kehtestada ei jõuta ning suure tõenäosusega pikendatakse 

seni kehtivaid reegleid (Rootsi on teinud ettepaneku pikendada 5-aastaks). 

3. Muud küsimused 

Monika Rusing andis teada, et järgmise MMi toimumise koha osas on FCI päästekoerte töökomisjonis 

kerkinud üles arutelu, mille osas soovitakse riikidelt tagasisidet. Belgia klubi on korraldamiseks soovi 

avaldanud, kuid Belgia Kennelklubi on öelnud, et nemad üritust ei toeta. Hetkearvamus on siiski, et 

sellise mastaabiga üritus peaks ikkagi olema FCI liikmesorganisatsiooni poolt toetatud nii nõu kui 

jõuga. Samuti on arutatud, et ürituse toimumise aeg ei peaks olema augustikuu kuivõrd Euroopas on 

tavaliselt sel ajal väga kuumad ilmad. 

Päästealade kohtunike koolituses ja väljaõppes on toimunud edusammud – Aili Kivinurm sooritas 

11.septembril 2016 positiivselt veepääste alal EKL katsekohtuniku pädevuseksami. Samuti on IPO-R 

alal stažeerimised lõpusirgel Margot Luukasel ja Monika Rusingul ning võimalus on katsekohtuniku 

pädevuseksam korraldada veel selle aasta novembrikuus. 

 

 


